
STEFAN HOZk 

Stáli 
na začiatku.~., .. ~ 

O dva týždne, presne l. mar
ca, začnú oslavy 50. výročia za
loženia Slovenského národného 
divadla v Bratislave. Tohto isté
ho roku by bol os lávil jeho bý
valý dirigent Zdenek Folprecht 
70-ku svojho života. Nedožil sa. 
Zato v plnom zdraví príde iste 
os lúviť 70-ku do SND Josef Vin
coure.k, dil·igent a neskôr šéf 
opery SND. 

Obidvaja prišli mladí do SND, 
aby sa ujali dirigentských tak
toviek a vyrástli, naj mä za ér y 
riaditeíct a dirigent·a svetového 
mena Oskara Nedbala,. v samos
talllé umelecké osobno.st.i. Tak 
M.Uan Zuna, zalcladateľ opery 
SND, ako Oskar Nedbal, budova
te( opery SND, sa vetmi čulo · 
a ·radi nielen zaujímali o mladé 
talenty, ale .~ nimi pracovali a 
pomáhali ich rastu. 
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V ZK Andreja Sládkoviča v Detve sa 1. februára t. r . skončil IV. ročník slovenského festival u amatérskych spevákov a rto-. 
viniek populárnej hudby Zlatá ruža. O festivale referajeme podrobne vo vnútri čísla. Na snímkach vidíte účastníkov 
festivalu: V . Larnačovú z Brezna, J . l vašku z Ružomberka a M. Jurkovičovú, ktorá účinkovala v autorskej súťaži. 

Snimky: ČSTK 

Zdenek Folprecht ( 26. j anuá
ra 1900 - 29. októbra 1961), 
trtLtnovský rodák, nikdy nepo-· 
mýšľal ísť na dráhu dirigenta, 
skôr sa chcel venovať skladateľ
skej činnosti. Odborné vzdelanie 
nadobudol na pražskom konzer 
vatór iu u J. B. Eoerstra, V. No 
váka a V. Talicha. Roku 1923 · 
začalo sa rozvíjať dovtedy skoro 
.ubité divadelné umenie v Brati
sla!!e. še{ opery M. Zuna hľcldal 
posily po celej republike, napísal 
i na pražské konzervatóri um, 
odkia( majster Eoer ster vybral 
Zd. Folprechta, ako najzručnej 
šieho dir igenta pre Bratislavt~ -

plat a nezname Slovensko. Pres
ne v deň svojich 23. nar odenín 
- v sezóne 1922/23 nastúpil do 
divadla. Ešte skôr než by si sa
dol v SND k pultu, dal mu Zu 
tW dirigovať niektoté reper toá
r·ooé opery u K ošiciach, kde prá
vo fcončila .~ezóna. Ztma sa ltíčil 
so SND. 

ho výkonov stúpala. Rozširoval 
si operný repertoár nielen o 
české, ale i svetové operné die-
la. . 
Čím viac získaval umelecký 

kredit, tým sa smelšie ujímal 
aj mlaclých výkonných wnetcov 
a sl ovenslcýcll oper11ých au tvro;;, 
medzi nimi najmä diel Jozefu 
Rosinského, ktoré dramaturgic
lcy upravil, aby boli schopné ži
vota na scéne. 

Slovensko a j eho ľudovú kulttí 
rtt a nes'kôr sa vybral let·ovaf, 
zbierajúc pritom slovensTcé ľu
dové pieme, ktoré obliekal do 
nového hávtt najmä v klavírnom 
sprievode. Vnímal ich dušou cit
livého umelca a ony mu dávalt 
•tové impulzy (ako kedysi j eho 
učiteľovi V. Novákovi) · k novým 
!ikladbám. Jeho Dvanás'f l'udo· 
vých piesni slovenských, alebo 
Záhorácko pjesničky majú cel 
kom odlišmí formu hudobnú, nez 
na aktí sme boli zvykmtti z har
monizácie iJi už M. Sc!t.neidra. 
alebo V. Fi(Juša. Je to sh)r pr í
klon k impresionistickej než re 
ali,~tickej forme. 

Hlbší skladateľský vzťah pre.., 
javil k Slovensku v slávnostne; 
kal1táte Hymnus vzl<riesenia na 
slová M. Ríizusa. Bol takto vari 
pr.vým če.~kým skladateľom, kto
rý po prvej svetovej vojne 
komponoval na slovenský btls
•I- iclqj t ext. Premiéra diela bola 
pod taktovkon O. Nedbala r. 
1929 v SND na symfonickom 
koncerte. Zvlášť silným dojmom 
:zapôiio~ilo na neho Pohrqnie, 
kam · w · rád vracal • . Tu' ·vzniTCla 

i keď nemal ešte veľa skúse 
ností na t omto poli. Eolprechto
vi sa nechcelo vetmi k divadlu 
a tobôž nerád opúšťal Prahu, ale 
zvábil ho vyše 2000-korunový 

Od sezóny 1923/24 viedol SND 
Oskar Nedbal. Zd. Folprecht sa 
predstavil bratislavskému obe
densfvu v · saťnoftatrte n,aštudo
vanej opere chorvats'!íéhp ·skla- . 
datera J . Hatzého Návrat. Od 
tejto opery počínajúc, ' získaval 
si Folprecht ako opemý'dirigent 
pevnú pôdu. Umelecká krivka je-

Folprecltt dirigoval nielen t' 
. Bratislave, ale i v Košiciach a 
na slovenskom . vidieku, kam sa 

· opera Tcaždoŕočne vydávala na 

VÁCLAV HOLZKNECHT 

· záJa.zdy: Najprv na týchto vy
hranených miestach pqznával 

Beetb.ovenov r·ok 
kými dôsledkami, ktoré so sebou prinie
sol, ako drámu Gioccoso. Všetci - Bach, 
Händl, Haydn i Mozart - zotrvali tetl a 
na s tanovislw pol.:ory a viery. 

- O-
Generácie nept·eberajú 

rady odkazy predkov: 
obyčajne cítia a hodno
tia veci ináč než Ich 
predchodcovia, majú Iné 
potreby, mu psychiku, 
iné lásky. Okrem toho je 

vecou ich ctižiadosti, aby si našli niečo 
svojské. Minulé modly a hes lá buď od
mietajú, alebo nanajvýš ich pasívne pre
berú do inventára povinnej úcty, ktorá 
však nie je na nič: potom sú to iba mená 
nečítaných spisovateľov, nehraných skla
datefov a nereprodukovaných výtvat·ní
kov. Život ide stále dopredu a chce novú 
potravu: minuií ľudia a veci bo nezaují
majú - alebo zauj ímajú málo. čo je no~ 
vé, býva lákavejšie než to staré, hoci to 
staré ·bolo lepšie. C'est la vie. 

Beethoven už prešiel niekoľkými gene
t•áciami a každá sa s ním vyt·ovnávala 
po. svojom. Mal nevýhodu, že niektoré z 
nich preháňali j eho kult do pátosu, ktorý 
dráždil k nedôvere a k odporu ľudí t riez
vejšie založených - alebo mu ubližovali 
nevkusným fetišizmom zamračených ma
siek, aké viseli v meštiackych salónoch, 
či obrazmi, na ktqrých bola znázornená 
spoločnosť, počúvajúca jeho hudbu s vy~ 
desenou koncentráciou - ako na duchár
skej seans!. Robila s i z toho vtipy zvlášť 
generácia medzi dvoma vojnami, ktorá 
s maskami a obrázkami vyhodila i Bee
thovena. Okrem toho - povaha jeho 
hudby nevyhovuje románskemu vkusu a 
románskemu názoru na hudbu, takže i 
táto časf sveta sa mu dosť uzatvára (ne
hovorím o Franckovi a jeho škole, ktorí1 
sp_olovice vyviera z germánskeho zdroja). 
tiež vtedy, keď sa hudba vybrala na ob
javné cesty za novým zvukom, s táyala sa 
!ahostajnou k obsahu a - myslím, že a,i 
v súčasnosti tí, ktorí pestujú experimen
tálne smery, sú dosť ľahostajní k Beetho
venovi, ako k tlmočníkovi určitého kré
da. 

Napriek tomu zostal Beethoven stáť 

pevne na svojom mieste ako základný 
zjav a žiadne neporozumenie alebo zlá 
vôľa s ním nepohli. Okolo neho sa pre
valili dravé vlny ďalších ľudí, ktorí žili, 
alebo žij ú za iných podmienok než on, 
ktorí myslia, cítia, milujú ináč než on -
a t u by sa očakávala pri takom obľúbe
nom prehodnocovani prevzatých pojmov 
nejaká lleklasifikácia - či úplná záhuba 
jeho hodnoty. Ale koncerty jeho diel sú 
obyčajne plné, jeho konjunktúra t rvá a 
najmä v zlých časoch vrcholí. Ľudia idú 
za ním pudovo, nachádzajú v ňom niečo, 
čo ich posilňuje. Je tu niečo viac ako 
hudba. Aby som opakoval po Bettlne 
Brentanovej: " Je. tu akési čaro." čo to 
asi je? 

Pokúsim sa to povedať takto: Beetho
ven prišiel do hudby na vrchole klasic
kého . štýlu - po Haydnovi a Mozartov i. 
P red nimi t u · ešte z minulého ·štýlového 
obdobia čnie Bach a Händel. Obaja prijí~ 
mali osud so vznešenou trpezlivosťou. Je 
v nich s ila istoty a vnútornej vyrovna~ 
nosti; poskytli ľuďom -vo s vojej tvorbe 
veľkú morálnu útechu. No zmietajú ich 
pochybnosti, aj keď sú v nich tragické 
hlbky, ale prijímajú osud s jeho nutným 
zlom-oddane a bez vzdor u. Haydn je po 
tejto stránke človekom feudálnej doby, 
jeho pokora nie je taká vznešená, je v 
nej viac ludského a teplého: cítite v nej 
trochu slzy, ktoré Haydn vyrovnáva 
úsmevom a žartami: radšej sa pozerá .PO 
krásnom svete než do vnútra, kde sa 
skrývajú hlbky. Mozart má spirituá lnu 
e tiku slobodomurára, ani on nepatrí do 
l<ategórie vzbúrencov: pr ij íma život v je
ho negatívnej podobe s rezignáciou a za 
všetkých okolnos tí zost áva vyrovnaný a 
ušlacht ilý - ako grécka socha z dolly 
ľraxitelovej .. Je to Sereu issimus, najjas · 
nejší vládca v kráľovstve hudby. Vá.~ tw 
zámerne nezobrazoval. Keď sa do Jeho 
sveta dostal negatívny typ - Don Gio
vanni. :-. , dokázal ho . vidieť ľudský, leda 
prljateľne a jeho príbeh vykresli l so všet -

V Beethovenovi však hudba dos lala po 
prvý raz vzbúreného vášnivca, ktorý sa 
bije s osudom nielen o šťastie svoje, ale 
predovšetkým o šťastie kolektívne - a 
to v podmienkach doslova nemožných. Je 
však obdarený obrovskou silou umelec
kou a mravnou, takže stači na úlohu, 
kt orú jeho predchodcovia riešiť nemohli 
alebo nechceli. Vydal sa za prellstavou 
radosti pre úbohé ľudstvo a vyrval v za
kázanom území strážený oheň, k torý pr i
niesol ľu<ľom. Ako v gré ckej mytológii 
prikovali ľitana Promethea za trest na 
skolu a orol mu vytrhával stále dorasta
júcu pečeň, tak Beethoven bol potresta
ný za svoje umenie utrpeniami každého 
druhu a posmešným osudom poločudáka, 
poloblázna. Vo svojom umeni neprijíma! 
dané skutočnosti s pokorou, ale sa pýtal, 
diskutoval, kričal, veľakrát šalel - ne
bt•al čo llost ával, chcel - pre seba aj 
iných - niečo lepšie. Zmenil tým ľudsl<ý 
osud ? Isteže nie. Zlo nezavinené i zavi
nené zostalo na zemi naďalej. Ale on ním 
pohol, dovolil, aby sa l'uclia dos tali na 
vyššiu platformu bytostí mysliacich ( a 
nie iba t rpných ). ktoré si budú raziť ces
lu bolesťami a nešťastiami k potrebnej 
rados ti : chcel, aby sa na 'l l o poZt·eli be? 
ht~ôzy a strachu, aby ho prekonávali niP 
mystickou vierou, ale svojimi prostried
kami. Beethoven mohol tal,ýto program 
uskutočniť jednak preto, že celý probl(im 
prežil sám a hovoril teda zo svojej sl<ú
senos ti. l<torej každý musel vet• i ť a tie? 
preto, lebo všetky svoje psychologické 
drámy doká;(al modelovať do absolútne 
dokona lej [m·my. Takmer ce lé jeho dielo 
vyšlo 'l. jeho dielne takto čisté. Rolland 
pr•irovnal Ap(lass ionalu k láve tečúceJ 
·l.ulovým riei!iMom - a le táto metafora 
by mohla stá ť nad väčšin ou Beethove
nových sldadieh .Jeho dialogické vzniete
né a hm·ľavé vr11ítro dos talo vžd~· znov <~ 
majstrovskú a do pos ledných podrobnos ti 
prem.vsfenú a cl otvorenú podobu · Pr:eto 
mohol pôsobiť ta!< presvedčivo. Oproti 

. symfonická bifsen. I:etňi . sllínó
vrat. Ešte · v rolcu ' 1922 näpísal 
pr vé 'scénické . dielo - operu 
r.&sky hra osudná na libreto 

(Pokračovanie na 7. str.)' 

niektorým romantikom. ktorí· dokázali 
taktiež vniknúť na nebo a strhnúť z neho 
kadečo, zostal Beethoven i vo svojich 
najväčších výstrednostiach klasikom, či ~ 
že - aby s me použili krásny pos~reh 
šaldu - vedel dať do rovnováhy všetky 
rozpútané a zviazané sily. V tom je jeho 
veľkosť a s ila. 

- o-
To ľudské, čo dokázalo uviesť do pohy

bu celú matél'iu podvedomia a pudov, čo 
však dokázalo tento proces nie ilia roz~ 
vír iť, ale i stvámiť, zamerať určitým 
smerom a vyústiť v kathai'ziú (bez tláiii
lia· a l<azaterstva) - je na Beethovenovi 
pl'iťažlivé a asi · večné. človek ako génius 
sa v ňom vyjadril celistvo a· v plnej ; mie~ 
re. V ňom povedal všetko, čo je ·v ."nás 
chabé, sporné, zlé a zároveň: prerazil· ces
tu l< nejakému východisku. Povedal by 
som, že je to cesta od · Appassionaty ·k 
Deviatej symfónii, od dramatického ·vzd o· 
ru k nádeji, ktorá objíma ľudstvo a veri 
v l;:onečué zbratanie všetkých bytostí na
šej planéty. Je v iíomnepokoj človeka , ' kto
rý zanovito hľadal a nakoniec naš iel vy· 
kúpenie. · 

Môžeme sa : tváriť a chovať bez záujmu, 
keď sa máme dobre a necítime pazúry 
osu!lu, ale naša pýclľa pominie, alwuáhle 
na nás doľahne ťažoba akéhokoľvek zla. 
A koľko je ho zatiaľ medzi ľuďmi, či už 
z ich vlastnej viny, alebo bez ich pri
či nenia ? Koľko generácií a storočí bude 
ešte trvať, než ' toto zlo zmizne alebo sa 
prija teľ ne zmierni? ~edy sa človek stane 
človeku priateľom? "Ľ,udstvo je ešte mla
dé" , oélpovedal mi' ' na tieto otázl<y môj 
známy vedec, .,a čaKá ho ešte dlhý vý
voj". Človek je bližšie' k horš iemu začiat
ku ako.· k lepš~j budúcnos ti a bude teda 
trvať ·dlho, pokiaľ t áto bytosť - ani an · 
jel, ani zviera - odst ráni vše tko, čím 
si strpčuje svoju existenciu. A pokiaľ 
bude tento stav trvať, nevzdiali sa Bee
thoven od fudí ako ich priateľ a jeho 
hudba bude znieť nad Ich trápeniami -
ako s úcitná pqtecha, ako povzbudenie k 
lepš iemu zajtrajšku. To je - podľa môj
ho úsudku - zmysel Beethovenovej hud
by. v t•oku jeho veľkého výročia :je ver
mi akt uálne . pripomenúť si ho. 



klub 
V dnešnej rubrike vás poinformujeme o gramofónovej 

platni. Niektorí azda poviete, že nie je vari na mies te 
hovoriť o magnetofóne v tejto súvislosti. Pozrime sa však 
na problematiku súčasnej výroby platni. O bližšie infor
mácie sme požiadali dr. Oľgu Pavlovskú: 

OP: Predovšetkým musíme konštatovať, že magnetofón 
vniesol do pracovného režimu nahrávania revolučný prvok. 
Škrtla sa doba neodčiniteľnosti kazov a nedopatrenl 
v umeleckom a inom výkone. Kedysi sólista - ani ko
lektiv - nemohol vziať späť zle nahratý tón. Magnetofón 
priniesol možnosť neobmedzenej opakovateľnosti nahrá
vacieho momentu a tým aj pokojnosť do práce tvoriaceho 

. umelca, čo iste veľmi prispieva k výške hod noty výkonu. 
Dnes pristupuje interpret k mikrofónu s vedomlm, že mô
že skúšať, opravovať a podľa potreby aj meni ť pôvodnú 
koncepciu. Snímku možno hneď po nahrávke odpočuť, chy
by skorig ovať, porovnať skutočnosť s predstavami. 
Skladbu možno· nahrať viackrát po sebe a po dôkladnom 
posúdeni všetkých snimok (alebo ich jednotlivých časti) 
zvoliť z nich najlepšiu. 

Zostrihom teda možno vytvoriť profesionálnu snímku 
bez zjavných kazov. Dnes však zvykneme hovoriť o dvoch 
základných druhoch nahrávok: o tzv. profesionálnych, 
ktoré ste práve spomenuli, a o tzv. reportážnych. 

OP: Reportážne snímky sa nahrávajú väčšinou na ak
ciách, kde sa nedá pre chybu nahrávanie zastaviť, ale 
musí sa nahrať všetko tak, ako to práve beží. To sú napr. 
verejné koncerty, prehliadky a všetky akcie, kde do prie
behu záznamu nemožno zasahovať. Dnes sa a j na gramo
fónové platne dostávajú záznamy reportážneho charakte 
ru, napr. 'výkony z festivalových koncertov, samozrejme 
s pokašliavanlm obecenstva, ap laudovanim a iste a j s nie 
ko.ľkýlhi chybičkami interpretov. 

Magnetofónový pásik ako medzičlánok pri výrobe gra
moplatní umožnil výrobu tzv. LP platní - dlhohrajúcich 
- ktoré bez pomoci MG - zariadení by nebolo možné 
realizovať. · 

OP: Áno. Zvukov! režiséri a technici sa denným stykom 
s magnetofónom zdokonalill v práci nato ľko, že mnoh! 
dokázali strihom a zlepovanlm pások s nahratou hudbou 
preniesť aj šestnástinu z jednej verzie snímky do druhej, 
jeden takt, či jedno slovko vystrihnúť a transplantovať 
na iné miesto tak, že na platni máme možnosť vypočut 
s i svojho obľúbeného interpreta ako v bezprostrednom 
slede interpretuje niekoľko s kladieb za sebou. Táto tech
nika, ktorá umožňuje korigovať i t ie najmenš ie podrob
nosti, zahnala psychózu strachu, ktorú kedysi mikrofón 
vyvolával u niektorých interpretov. 

čiže takto sa znižuje vnútor né napätie Interpreta, čo 
má na jeho výkon nesporne kladný vplyv. - Z ďalších 
faktorov, ktoré zvyšujú umeleckú kvalitu pla tní treba vari 
spomenúť ešte akustil<u štúdii. 

OP: Kedysi bolo všeobecným zvykom tlmiť š túdio zá
vesmi, čím sa malo zabrán iť vzniku ozvien atď. Závesy 
však pohlcovali hlavne vysoké kmity, čím ochudobi'lovali 
hudbu o ťarbivosť, ktorú jej dávajú práve alikvotné tóny. 
Týmito zásahmi netrpela len tónová kvali ta toho-ktorého 
hudobného výkonu, ale aj niektoré hudobné nástroje -
ako trúbka, lesný roh, husle a pod. V pretlmenom pro
stredí chýba tónu prirodzené doznievanie, a preto bolo po
trebné závesy odstrániť. Nahrávacie štúdiá sa čo najviac 
priblížili akusticky vyhovujúcim koncertným sieňam. Far
bitosť zvuku a doznievanie tónu sa stalo dokonca módou. 
Prázdne štúdiá dávajú napr. hlasu s peváka väčší priestor 
a voľnosť, ako koncertná sieň obsadená obecenstvom. Tým 
sa docielilo, že mikrofón j e schopný verne tlmočiť ľudský 
hlas, farbu jednotlivých nástrojov i krásu zvuku veľkého 
orchestra. Stúp la aj náročnosť na interpreta. MikPofón to
t iž zachytáva aj nedokonalosti vo výkone. 

Zhováral sa: František Branlš 

e Konzulát C::eskosloveiľske) 
soC'Jnl is lickej republiky v Sao 
Paolo usporiada konl'e l' l \:~!S
kých a slovenských pies ni a 
árií. Sólistom má byť význač
ný brazilsky basbarytonista 
Edilson Costa, ktorý ziska! v 
medzinárodnej súťaži v Rio de 
Janeiro v roku 1967 druhé 
miesto za českou speváčkou 
Vierou Soukupovou. e Prostredníctvom známe
ho západonemeckého naklada· 
teľstva Bärenreiter v Kasseli 
prejavili v 1\merike záujem o 
nášho skladateľa Petra Kalma
na a o jeho dielo Monumen
te per 6 000 000. 

e V jún! 1970 k jubileu [ir· 
my Schott vyjde dodatkový 
zväzok Ricmanna, v ktorom je 
početne zastúpená mladá ge
nerácia slovenských skladAte
ľov a hudobných vedcov. No
vé vydanie sa pripravuje na 
rok 1979/80, 
e Ešte v minulom roku v 

septembri prijala naša speváč
ka Darina Hanuliaková angaž· 
mán vo ~vajči arsku v bernskej 
opere. Odspievala doteraz 8 
premiér - 6 opier a 2 ope~ 
rety, z toho tri diela v ta· 
liančine. Za jej osobný úspech 
treba považovať ponuku na · 
hrať v rozhlase v Berne jed 
nohodinový program - recital, 
v ktorom má uviesť aj diela 
slovenských autorov J. Cikke
ra, A. Moyzesa, L. Holoubk.a, 
B. Urbanca a M. Schneidra
Trnavského. Je to úspech hlav
ne preto, lebo rozhlas a j tele· 
vízia vo ~vajčiarsku robia roč
ne veľm i málo vlastných pro .. 
gramov. Obyčajne sa hotové 
programy kupujú od nemec
kých a francúzskych staníc. 
D. Hanuliaková mala aj mož
nosť uviesť - v jednom z 
bernských chrámov - vianoč
ný program, pri ktorom ju na 
organe s prevádzal manžel ses
t ry slávneho spisovateľa F. 
DUrr enmatta. 

e Metamorfózy národného 
umelca Eugena Suchoňa s ú po
pri Krútňave dielom. ktoré si 
úspešne razí cestu na svetové 
koncertné pódiá a šíri slávu 
slovenskej hudobnej ku ltúre. 
V októbri m. r. zazne li Me
t amorfózy pod taktovkou ja
ponského dir igenta Takasi 
Asahinu v podani Filharmonic
kého orchestra v Osake na 
tamojšom 7. medzinárodnom 
festivale súčasnej hud by. Ame
rickú premiéru oslávi · dielo E. 
Suchoľía 23. mája tohto rok u, 
keď v svojej 43. koncertnej 
sezóne Metamorfózy predvedie 
Symfonický orchester Michi 
ganskej štátnej univerzity s 
jeho riad iteľom a dirigentom 
Dennisom Burkhom. Celove· 
černý prqgram dotvárajú die
la Antonína Dvoi'áka - Slo
vanský tanec č-. 7 a Koncert 
pre husle a orchester. 

Mlčanie na vidieku? 
O koncertnom živote· na našom vidteTctt sa píiie pomerne málo. OTcrem vých.ov• 

ných koncertov je mimobratislavsTcá koncertná sieť pomerne riedka. Skôr sa tu 
otvorili dvere pre r ôzne skupinky zábavnej hudby, ktor é majú r ozmanitú úro• 
veň a rozhodne nemôžu uspokojiť náročného hudobného zártjemcu. Všetky sprá~ 
vy, ktoré človek dostáva, dok azujú, že intenzita koncertného života na vidieku 
značne pokrivk áva za Bratislavou a vytúžená perspelctíua vyro.vnania kultúry 
medzi mestom a vidiekom akosi sa nenap!ňa, ba naopalc, tieto podujatia bývajú 
v poslednýcTz rokoch menej navštevované aTw pred šiestimi či ôsmimi rokmi. 
Keď človek dostane do r úlc informatívne bulletiny napr . z Francúzska, Ho• 

landska, Poľska alebo Fínska, musí iba závidieť. alco sa tu hudobná kultúra 
.,rozložila" vo všetkých mestečkách, ako w tam zaužívali pravidelné koncerty 
podporované rôznymi spoločnosťami priateľov umenia, školami i privátnym! 
záujemcami. Nie je žiadnou výnimk ou, ak do 25-tisícouého mesta pricestujú 
európske koncertné špičky a v mnohých mestečkách je každý týždeň jeden 
ve fle(/ koncert. 

Tieto skutočnosti môžu človeka znepokojiť a vyvolať v tiom rôzne otázky. 
Veď i u nás e:rist u j e dlhoročná snaha o rozšírenie hudobnej k rtlttíry do každého 
mestečka, sú na to určené slušné - niekedy i do~ľ veľké sumy peňazí, máme 
k dispozícii dostatočný počet domácich umelcov a r1 poslednom čase i silnrí 
u per spektívnu mladú koncertntí generáciu. A predsa sa akosi stojí na mieste, 
záujem o dobrú hudbu sa rozširuje iba pomaly, problém zostáva problémom. 
O tejto téme sa mlčí. I ba obča! počr~jeme. že kr áme kultríme domy sú ne využi• 
té a máď aj generácia starých organizačných nadšencov vymrela. Po nich ne• 
prišl i takí, ktorí by s rovnakou námahou a láskou pomáhali koncerty organi• 
zavaľ, rozširovať s v oje publikum a dostávať sa rio kontaTctoo s našimi umel• 
cami či koncertnými agentúrami. 

Ani najmenej tým nechcem oslabiť zásluhy koncertných agentúr, ktor é na 
vidiek vysiela jú svojich poslov s najlepšími úmyslami, ktoré by chceli zakore• 
niť nové typy koncertov. no napokon vidia, že ich myiilienTca sa roztriešti 
o múr nového nezáujmu. čo robiť, aby vo Zvolene, Banskej Bystrici, Marti ne, 
čadci i v Námestove začal pulzovať koncertný život, aby sa tu. utvorili aspoň 
malé hudobné salóny moderného typu, do ktorých by prišla dobrá hudba? Azda 
l!udúcl plán Hudobnej mládeže a pripravované koncepcie slovenského Minister• 
stva kultúry pomôžu, aby sa tento neuspokojivý stav postupne zlepšoval, aby 
sme sa na tomto úseku priblížili k štátom s vysokou kultúrort koncertného ži• 
vata. V mnohých vidieckych r odinách často supluje koncerty aspoň gramofó• 
nová platňa. Najmä vid iecka inteligencia si už nevie predstavil' svoj život f:lez 
domácich d iskot ék. N ie jedna z týchto rodín má desiatky gramofónových platní, 
z ktor ých si robí domáce koncet·ty Ale gramoplatňa nikdy nenahradí verejný 
koncert a zážitok rezonujúci ešte dlho po jeho uplynutí, ako aj pocit, že člo• 
11ek sa vznáša k umeniu so svojimi bratmi a priatelmi. Zdenko NOVÁČEK 

z análov SND 

1910-1970 

28. 4. 1926 
l. 4. 1928 

20. 5. 1933 
3. 5. 1936 

18. 3. 1939 
6. 4. 1940 

12. 3. 1941 
12. 2. 1944 
JO 12. 1949 
10. ll. 1954 
16. 2. 1957 

. l. 3. 1958 
lO. 3. 1960 
12. ll. 1960 
21. 9. 1962 
30. ll. 1963 
21. 5. 1966 
29. 4. 1967 
5. ll. 1967 

28. 10. 1968 
29. 3. 1969 

Nadchádzajúce j ubileum opery Slovenského národ
ného divadla v Bratislave ponúka pr!ležitosť zverej
niť niektor é významné fakty z päťdesiatročnej his
tór ie našej prvej opernej scény. V tomto čísle pri
nášame zoznam premiér pôvodných operných diel 
na javisku SND. 

J . L. Bella: KOVÁČ WIELAND 
V. Figuš-Bystrý: DETVAN 
J. Rosinský: MATAJ 
J. Rosinský: MATÚŠ TRENČIANSKY 
L. Holoubek: STELLA 
J. Rosinský: ČALMAK 
L. Holoubek: SVITANIE 
L. Holoubek : TÚŽBA 
E. Suchoň: KRÚTNAVA 
J. Cikker: J URO J ÁNOŠÍK 
J. Cikker: . BEG BAJAZID 
T. Andrašovan: F IGLIAR GEĽO 
E. Suchoň: SVÄTOPLUK 
L. Holoubek: RODINA 
J. Cikker: VZKRIESENIE 
J. Cikker: MISTER SCROOGE 
L. Holoubek: PROFESOR MAMLOCK 
M. Bázlik: PETER A LUCIA 
A. Moyzes : UDATN~ KRÁĽ 
T. Andrašovan: BIELA NEMOC 
J. Beneš: CISÁROVE NOVÉ ŠATY 

dir. O. Nedbal 
dir. O. Nedbal 
dir. z. Folprecht 
dir. z. Folprecht 
dir. J. Vincourek 
dir. L. Holoubek 
dir. L . Holoubek 
dir. L. Holoubek 
dir. L. Holoubek 
di r . T. Frešo 
dir. T. Frešo 
dir. G. Auer 
dir. T. Frešo 
dir. L. Holoubek 
dir. L. Holoubek 
dit·. L. Holoubek 
dir. L. Holoubek 
dir. L. Holoubek 
dir. T. Frešo 
dir. V. Málek 
dir. V. Málek 

ZIMA V SUPRAPHONE - prehliadka 
nových sn!mok populárnej hudby na 
gramafónových platniach Supraphonu od
znela v televízii v sobotu - 31. januára. 
Po dlhom čase to bola znova relácia, kto
rä po pomerne suchej zime priniesla k · 
najširším poslucháčskym a diváckym ma
sám známe tváre a hlasy našich popu
lárnych s pevákov - a j keď. . . aj keď 
veľa z vopred propagovaných mien tých 
najznámejšlch sa bez slova stt·atilo z ob
razovky - zrejme v st rižni. (Viď pro
pagáciu v 4. člsle časopisu Televízia.) 
Niečo na tom je, ak s i veľa spevákov 
sťažuje, že v poslednej dobe s i t elevlzia 
tento druh umenia takmet· nevšíma a ko
ľaje sú prehodené celkom Iným smer om. 
Je to možno reakcia na roky uplynulé, 
niekedy až príliš orientované na slávne 
mená a tváre populárnej piesne, lenže, 
žiaľ, z jedného extrému sme prešli opäť 
na druhú stranu. Treba teda privítať sna
hu pražského te levízneho štúdia, l keď 
si myslime, že je to relácia, v ktorej sa 
(v zastúpeni Supraphonu) mohla objaviť 
aj niektorá slovenská tvár, ak sa tam ob
javuje a j tvár futbalová . . . To je jedna 
s trana relácie. Inou vecou je slabšia r é 
žijnä práca so s pevákmi - uvádzanými 
kupodivu inteligent nou konferenciérkou. 
Výkony ani pesničky sa nepohybovali za 
hranicou normálneho priemeru, mnohý 
sentiment sa režisér snažil odreagovať 
.. akoby" vtipnými zábermi zo súkromia : 
lenže nevedno, či je to skutočné súkro
mie. alebo len naaranžovaná ďal šia kuli sa, 
sentimentálna v inej rovine. (Je ,.dojem
né" vidieť pani Simonovú nad panvicou, 
alebo M. Chladila v samoobsluhe, menej 
to však už korešponduje s pesničkou, jej 
atmosférou a tým menej tú atmosféru 
odbúrava.) Ak by sme mali hovoriť o čis
te speváckych výkonoch, tak absolutó· 
l'ium znesie M. Drobný, Olympik so zaujl· 
mavou pesničkou i interpretáciou beato · 
vej piesne I<ufr a nikdy pod úroveň ne 
spievajúci W. Matuška v americkej ľudo · 
vej piesni - Vracím se rád. Žiaľ, naj
profesionálnejšia česká hviezda - Eva 

Pilarová tentok1·át nestačila na närocnu 
pieseň z repertoáru A. Franklinovej 
Pdsahám: ani výrazovo, ani technicky. 

ZAČNEM tým najodľahlejšlm - roz
hlasovou reláciou zo dňa 25. januára t. r ., 
nazvanou P o p o l u d n i e s o Z a s L 
ume l kyň o u H edou Me l i ch e r o
v o u, s ó ll st k o u SĽUK-u. Rozhlasové 
nedeľné popoludnia s rôznymi známymi 
osobnosťami - väčšinou z oblasti ume
nia - patria zrejme medzi najsledova
nejšie: pre atraktívnosť hos tí i zvláštnu 
atmosféru pohody, ktorä obyčajne rám
cuje siedmy deň odpočinku .. . Zastavu
jem sa u programu hlavne pre tematiku 
a hosťa poldruhahodinovej besedy spes
trenej nie prlliš objavnými ukážkami 
hudby (ale tu t r eba brať na zreteľ aj 
špecifické pr iania hosťa besedy, zamera
nie celkového prúdu otázok a odpovedi, 
spomienkový ráz r ozprávania ... a pod.). 
Co však v poslednej dobe - u tejto re
lácie - zaráža, to je rozpačitosť hosti 
teľky. Ak sa k tomu pripoji nie . prlliš 
zhovOt"čivý partner, potom výsledný do
jem je t rochu ospalý. Za netaktnost po
važu jem tiež podivné zakončenie návšte
vy prizvaného "tretieho" do hry, v danom 
prípade národného umelca Jána Cikkera, 
ktorého sl pozvala Heda Melicherová. 
Skončenie asi tým spôsobom, že ,.ak do
vol!te, ja sa už rozlúčim", je skôr dô
s ledkom režisérovho nepostrehnut ia, ako 
umelcovej netaktnosti ... ( Stačil totiž ma
lý zostrih, aby táto vet a bola "vymaza
ná" a nenavodila dojem, že naši sklada
t elia nemajú čas ani t ých desať minút 
na posedenie so ctiteľmi čl umelcami 
stvárňovateľmi svojich diel ). 

*** 

*** 
PAMÄTÁM Sl EšTE na vzrušenú koreš

pondenciu medzi náhodnými čitateľmi 

môjho článku v jednom denníku, kde 
som sa zmienila o - medzi odbórníkmi 
všeobecne uznávanej - požiadavke, aby 
interpret populárnej plesne ovládal zá
klady speváckej techniky. Bez týchto zá
kladov je každá začínajúca nádej iba na· 
rýchlo nastupujúcim a zostupujúcim pa
sažiérom v uháňajúcom rýchliku, kde 
majú pevne vyhradené miesto iba sku
toční profesionáli. Tie listy odložené ne
mám, zato si živo pamätám na niektoré 
formulácie a prívlastky, a dnes som mož
uo práve preto rada, že medzi šir okú ve
rejnosť, ktorá sa zaoberá populárnou 
hudbou a jej interpretmi snád' tak zo
široka ako s futbalom, že teda medzi 
túto širokú verejnosť sa dostala kniha, 
brožúrka za veľmi lacný peniaz pod ná
zvom: ABECEDA ZPEVÁKA POP MUSIC 
(autor Robert Rosner ). Vydavateľstvo 

Panton tak spravilo záslužný čin, ktorý 
svojím naplnením a poslaním presahuje 
čiste odborné hradiská a zas ahuje naj
mä mládež od 10 do 30 ( či viac?) rokov, 
ktorá v rýchlej a oslňujúcej kariér e mno
hých spevákov vidí nas ledovaniahodný 
príklad. Na zäver krátkej glosy aspoň zo
pár viet z príhovoru autora: " . .. n e v a
dia n á m texasky a vl asy ä Ia 
Be at l es, ale hanebn é z achá · 
d z a n l (~ s l' u d s k ý m h l a s o m. ž e 
an i v tomto žá nri mod er n ej 
7. á b a vn ej hudby ni e je nutn á 
i n v á z i a s p e v á c k e h o p r i m i t i
v i z m u, t o p o t v r d z u j ú n i e k t o r í 

za h ra n ič ní a ojed in e l e i našl 
spevác i." 

A ďalej : .. ... aby s p evák vo svo• 
jom obor e d os i a h o l dobr ej 
ú r o v ll e, a b y p o z n a I s v e t s t á ro č· 
n e j s p e v á c k e j k u l t ú r y, m u s l 
n a j s k ô r s p o z n a ť a h e c e d u s p e
v á ck e h o um e ll i a: d yc h o v ú te ch· 
n í k u, s p r á v n u f u n k c i u h 1 a s o
tv orn é ho ú st roja s f e noméno m 
r e z o n a n c i e a s p r á v n o u a r t i k u
l á ci ou." 

í 



Preilnedávnôm Uverejnili novlňy sprá~ 
iu o udelen! titulu Zaslúžila umelkyňa 
poprednej a dlhoročnej členke brati 
slavskej Novej scény Gizele Veclovej
Zivojnovičovej. Keďže umelecká kariéra 
Gizely Veclovej začala vlastne v opere 
SND, začali sme aj náš rozhovor spo
mienkami na štyridsiate roky. 

Možno pre mnohých vašich ctiteľov 
bude prekvapením konštatovanie, že ste 
začlnali v opere SND ako lyrický sop
rAn. 

- Skutočne tomu tak bolo. V roku 
1942 - po ukončen! bratislavského Kon
zervatória, kde som študovala spev u 
prof. A. Fléigla, som nastúpila do sú
boru bratislavskej opery. Zastupovala 
som tu tzv. subretný lyrický odbor. Boli 
to pekné roky, rada si na ne spomí
nam ... Tu som dostala svoje prvé úlo
hy, ako napr. Aninu v Traviate, Esme
raldu v Predanej neveste, úlohu vo Flo
~ovowej Marte, Lidunku vo Dvoch vdo
vách, Laurettu v Giannl Schicchim 
(spievala som túto postavu s dr. Jan
kom Blahom) - no a okrem toho som 
pravidelne účinkovala v operetách, kto
ré boli súčasťou repertoáru vtedajšieho 
SND. Rada spomínam na Lehárovu Zem 
úsmevov, kde som hrala a spievala LI
zu, na Zoru z Dusíkovho Tajomného 
prsteňa a pod. Mnohé postavy som 
naštudovala ako záskoky - za niekoľko 
dní. 

Po roku 1945 ste však 
odišli, ako viem, do Ko
šic .. . 

- Ano, dostala som 
angažmán vo vt edajšom 
Národnom divadle v Ko
šiciach, ktot•é sa zača lo 
budovať .,od piky". Po 
m~ďarskom divadelnom 

' súbore sme zdedili iba 

••• 
prázdnu budovu. žili sme t u ako rodina. 
Ráno sme skúšali, ale aj pomáhali v 
krajčírskej dielni, večer sa hralo. Bola 
som tu sedem rokov - ak nepočitam 
krátke intermezzo v brnenskej operete, 
kde som bola v sezóne 1946-47. V Ko
šiciach som sa mohla spevácky doslova 
vyžiť. Okrem niekoľkých operetných či
sei (Cárovič, Cigánsky barón, Zem 
úsmevov) som väčšinou účinkovala v 

' opernom repertoári. Či už to bola Tra
viata, alebo Madame Butter fly, Rusal
ka, Predaná nevesta, Godunov Faust a 
Margaréta, Tosca, Maškarný ples, Ko
medianti, Barbier zo Sevilly, alebo Mo
zartova čarovná fl auta, Offenbachove 

1 Hoffmannove rozprávky a pod. Možno, 

l 
že z odborného hľadiska bolo obsade
nie niektorých mojich úloh nevyhov u-

• j(ice, spievala som aj postavy yyžadu-
• júce dramatický soprán. Re~iséri však 

prihliadali na to, že som mala akýsi 
vrodený dramatický ner v, s ktorým som 
dokázala dotvoriť to, čo mi hlasovo nie 
celkom vyhovovalo. 

Tohto roku oslavujeme 50-ročnicu 
Slovenského národného divadla. Prežili 
ste v ňom niekoľko rokov a snáď vám 
začiatky umeleckej kariéry pripomínajú 
mnohé prihody, zážitky a výkony, kto-

A s tým chce zoznámiť aj lmižka 
l!. Rosnera. 

BEETHOVENOVE OSLAVY v roku 1970 
začali v československej televízii 
25. januára, t. j. v nedeľu večer prího
vorom predsedu Celoštátneho výboru pre 
oslavy 200. výročia narodenia Ludwiga 
van Beethovena - prof. Eugena Suchoňa 
a konce1·tom, vysielaným zo záznamu z 
festivalu Pražská jar 1966. Tentoraz sa 
nebudem zmieňovať o čiste hudobnom zá
žitku z predvedenia Koncertu pre husle 
a orchester D dur v podaní českej fil
harmónie a H. Szet·inga. Nie je to na
pokon úlohou tohto stručného glosára. 
Zarazil ma však iný fakt: prečo práve 
úvodné podujatie v rámci celosvetových 
osláv je v našej televlzii (v pomerne 
dobre sledovanom vysielacom čase) ne
pôvodné vzhľadom na otázky umeleckej 
výroby. Ako budú ·vyzerať budúce kon
certy a akcie r ealizované v rámci Beetho
venovho roku? Ťažko povedať. Nechce

. me vopred robiť kázateľov a dvíhačov 
prstov. V každom prípade by si osobnosť 
skladateľa, na ktorého máme pamätné 
miesta aj v našej vlasti, zaslúžila serióz
ne uctenie jubilea kvalitnými hudobnými 
podujatiami, programami, prenosmi z kon
certov, prípadne i publicist ickým zasta
vením sa, filmovou reportážou z miest 
jeho pobytu v čechách i na Slovensku, 
prípadne anketou medzi koncertným pub'
llkom. čo - alebo aké veci uvidíme na 
televíznych obrazovkách, je zatiaľ vecou 
prekvapenia. Dúfajme, že nebude nemi
lé . . • 

T. Ursínyová 

... , n civile 

So Zaslúžilou umelkyňou 
Gizelou Veclovou 

Dostala soni do mky pärť ä' keďže som 
bola klavir istka, sama som naštudovala 
úlohu. Nasledovalo niekoľko ensemblo
viek - a iš lo sa . do tuhého. Samozrej 
me. že t ieto predstavenia neboli také 
dokonalé po stránke inscenačnej a re 
žijnej. Na javisku sa veľmi neexpe
dmentovalo. Klasický repertoár sa v 
podstate hra l rovnako v ce lej st rednej 
Európe, a ak priš iel nejaký hosťujúci 
spevák, nemal žiadne ťažkosti pri 
zorientovanl sa na javisku. Kostýmy sa 
väčšinou vyberali z tzv. mŕtveho skla
du, aby výprava nebola veľmi náklad
ná. Obecenstvo si však t ieto nedostatky 
vynahradilo speváckymi zážitkami. Do
máci súbor mal skutočne niekoľko sil
ných osobností. Iste si aj mladšia ge
nerácia uchovala v pamäti - aspoň z 
historických análov - legendárneho A. 
FlOgla, k torý vedel dať každej operne j 
postave veľkú výrazovú hlbku. Mojím 
Idolom - už na Konzervatóriu - bola 
pani Bartošová, ktorá vlastnila okrem 
krásneho hlasu aj zmysel pre drama 
tické naplnenie postáv. Vidíte, toto mi 
akosi v dneš nej opere chýba. Výkony 
sú síce prepracované, hlasy technicky 
pl"ipravené, ale málokedy má človek zá
žitok aj z pravého pochopenia a prež it ia 
operných úloh. Obecenstvo te j doby by 
možno súčasník nazva l snobským. Ja 
si myslím, že tento výraz netreba gene
ralizovať . Návštevníci divad la - i keď 
sa väčšinou grupovali z určitej sociál
nej vrstvy - boli odborne pr ipravení, 

sa odrazilo na návštévlioštf j na r eakCIÍ 
košického publika. 

čo zapríčinilo váš odcliód z Košic na 
Novú scénu? 

- Boli to súkromné dôvody. Túžila 
som sa vrátiť do Bratislavy a napokon 
som cí tila, že treba začať niečo nové 
a vytýčiť si ďa lšiu cestu. Vtedy sa za
ložil v Bratislave oper etný súbor Novej 
scény, nuž som tu prijala angažmán. Mo
jou prvou úlohou bola Laura v Zobra
vom študentovi. účinkovala som s dr. 
G. Pappom, J. Gabčovou a D. Gabajo
vou. Islý ča s pokračovala na NS tradí
cia účinkovania operných spevákov v 
klasických operetách. Začiatkom 50-tych 
rokov nastala nepriaznivá éra pre ope
retu. Tento hudobno-zábavný žáner sa 
považoval za meštiacku kultúru a Nová 
scéna pocít ila pomerne kruto oficiálne 
zásahy. Bola som nútená ,.prehrať sa" 
na charakterovo-komický odbor . Určitým 
prelomom bolo uvedenie hudobnej ko
médie Padžsky hosť v sezóne 1956-57. 
Tu som sa po prvý r az stretla ako in
terpretka so šansónom a bola som pri 
nútená viac sa venovať aj konverzačnej 
stránke partu. Zaujimavá bola aj in
scenácia maďarskej operety Pod juž
ným k rížom, ktorú režít·oval Jän Ká
koš. škoda, že práve on sa neskôr réžie 
vzdal. Mal lo, čo vlastní málo jeho ko
legov - veľký pedagogický talent, s 
ktorým pomáhal hercom i spevákom 
umelecky rásť. 

rete a •nzilrile 
ré ste malí možnosť zhliadnuť na scéne 
bratislavskej opery SND. 

- Bratislava bola v minulosti ve ľmi 
živým operným centrom. V SND sa štu
dovalo veľa inscenácií - v s nahe udr
žať si publikum - a potom: vystupo
vali tu umelci skutočne európskeho mc
na. Okrem mojich vzácnych partnerov, 
ako napr. štefana Hozu, rlr. Janka Bla
hu, Rudolfa Petráka, dirigent ov Vín
courka, 1-loloubka, Frešu a ďalšieh ko
legov-spevákov, mala som možnosť vy
počuť s i tu nezabudnuteľného Celestína 
Sarobeho v úlohe Rigoleta, Taťjanu Me 
notti, bulharského tenodstu Petara 
Rajčeva, ktor ý napriek svojmu veku ve
del obdivuhodne stvárniť Cavaradossiho 
,ct daC tejto postay_c, silu hu~lobného vý-. 
razu. Alebo ďalš! .~vaja bulhat'skí spe
váci, ktor! do Bratislavy chodili z Vied 
ne - Venko Venkov a Ľuba Veli č. Mi
mochodom, Bratislavčania mohli každý 
pondelok vidieť a počuť niektot·é z vie
denských divadie l, ktor(> sem chodili 
hosťovať. 

Aký bol systém priÍce vo vtedajšom 
opernom súbore SND? 

- Dlho sa neskúšalo, režisér sa spo
liehal na domácu prípravu spevákov. 

Mám bratislavskú operu rád. Pätnásť 
ročná divácka pt·ax musí zanechať v člo
veku stopy a vybudovať istý vzťah. A 
predsa sa priznám k neradostnému, pa
radoxnému pocitu, že v poslednom čase 
sa oveľa lepš ie cítim na predstaveniach 
brnenskej Janáčkovej opery než doma. 
Nemyslím, že prvoradou príčinou je ne
vyhranenosť umeleckého profilu opery 
SND, jej pokrlvkávajúca inscenačná zlož
ka, či istý kvalitatívny pokles spevác
kych kreácii. Aj s dočasným živorením 
v DPOH som sa už zmieril. Všetky tieto 
faktory môžu azda znechutiť iba nezain
tet·esovaného diváka a maximalistického 
p1·ofesionálneho kritika. Problém je v 
čomsi inom. Na brnenských predstave 
niach mi imponuje, že sú svojim rám 
com elitnou spoločensko-kultúmou uda
losťou, čímsi, čo u nás v Bratislave patri. 
žiaľ, dávnej minulosti. Zásluhu na s láv 
nostnej atmosfére brnenských operných 
večerov nemá len exkluzívne prostredif• 
modernej divadelnej budovy. Popri kva 
litných inscenáciách a niekoľkých špič 
kových sóllstických výkonoch dáva spo
ločenský punc týmto predstaveniam vzťah 
obecenstva k svojmu divadlu a zárover1 
aj vzťah zamestnancov divadla k svojim 
návšt evníkom. Brno je Ion o· niečo väčšk 
ako Bratislava, pričom kapacita hľadiska 
Janáčkovej opery pojmH skoro dvo,ináso 
bok divákov než stará opera SND. Na 
priek tomu je hľadisko večer čo večer 
zaplnené a vstupenku na premiéru zože· 
nie človek iba po známosti . Na Bratislav-

chodili na operné predstavenia z fana
tizmu, považovali za povinnosť v idieť a 
poču ť všetky alternác ie. Ma li skúsenosť 
a divácky záži tok aj z mnohých hos
ťovaní zahraničných spevákov a tým sa 
vytváral priestor aj pre rebríček kri
téri!. V Košiciach to už bolo iné. Po 
vojne tam nastal veľký presun v so
ciálnom rozvrstven! obyvateľstva a to 

. . . a v muzikále Fidlikant na st-reche 
s J . Krónerom. Sn!mky: A. Smot lcí k 

čana pôsobi pr iam šokujúco vyber ané ob
lečenie publika - páni výlučne v tma
vých oblekoch a smokingoch, dámska 
móda sa pohybuje od minišiat, módnych 
nohavicových kostýmov až po dlhé róby. 
')pomínam si v te;jto súvislosti, že keď 
raz pred časom prišla istá bratislavskú 
ume l kyňa na premiéru opery SND v dl
hých večerných šatách, s ledovalo ju na 
še obecenstvo pohľadmi, ako keby sa bo
la zjavila nejaká rozprávková orientálna 
princezná. Netvrdím pritom, že bmenské 
obecenstvo je dokonalé, v porovnani s na
ším reaguje zdržan livejšie, skoro až 
chladne. možno je i trochu snobské, ale 
svojím perfektným zovňajškom dáva na
javo nevšednosť. sviatočnosť návštevy 
stánku Tálie. 

Ešte viac prekvapi našinca ochoto, in
formovanosť a takmer samo"zrejmý mi lý 
úsmev všetkých divadelných zamestnan
cov, s ktorými divák prichádza do styku. 
Panie v šatniach nepovažujú naťahovanie 
sa s vašimi niekoľkokilovými zimníkmi za 
láskavosť, ktorú treba patrične .,ofrfľať", 
ale za svoju prirodzenú povinnosť. Uvá
dzačky v Brne zastupujú zväčša mladé 
dievčatá (nepodari lo sa mi zistiť, či lo 
náhodou nie sú študentky zo sesterskej 
organizácie ESA), žiadna plášťovii unifor 
mita, skôr jedna z vás, milé návštevníč 
ky, pozrite na môj pekný kostým, večer
né šaty, zdobené kr.ajkou, či bižutériou . 
Na poslednej premiére som pred pred 
~taven im pop!jal kávu vedľa staršej, po
~orne upravenej dámy. Cez prestávku 
;om zistil, že láto pani sa stará o poria
lok na WC. Rých la obslu ha vo dvoch bu
·etoch je obd Ivu hodná. Vý ber obložených 
·h lebíčkov, áll<oholických i nealkoholic
;ých nápojov, sladkosti il ci gar iet je na 
·rrovni dobrého esspressa. Nečudo, že ak 
;a k týmto .. maličkostiam" pridružuje aj 
1dekvátny umelecký zážitok (a brnenské 
•nJdstavenia ho zväčša poskytujú), divák 
.a do oper y r<id vracia. 
Prečo to všetko tak zoširoka s pomi

oam? - Nuž, aby sa nad týmito vecami 
•amys leli i<ompetentnl č ini telia SND skôr, 

Objavovanie nových ciest je charak
teristické pre celú bratislavskú Novú 
scénu. Snád' takým zlomovým dátumom 
bol rok 1958, v ktorom sa po prvý raz 
dostáva na s lovenské javisko muzikál . , . 

... Ked' je v Ríme nedeľa, kde po pr
vý raz zaznel rock'n' roll. Komusi to 
však veľmi vadilo, a tak sa po troch 
predstaveniach tento muziká l stiahol. 
Lenže nasledujúce roky boli charakte
ristické pre Novú scénu nielen vpá
dom muzikťilu, ale aj tvorbou nových 
slovenských operiet. Hada si spom!nam 
na Andrašovanovu Pánsku volenku. na 
Novákovc operety, Dus.ikov Hrnčiarsky 
bál a pod. Veľká škoda. že v súčasnosti 
sa slovenskí Skladatelia t ehto žänrú od
.rnlčali Mysl!m. že tu ani tak nejde o 
podceňovanie operety, a·le o nedosta~ok 
vhodného operetného · či muzikálového 
libreta. Neviem však pochopiť jedno. 
Ak sa na Západe spracúvajú literárne 
podklady, prečo to nerobia aj naši skla
datelia? Či sniid' máme tak málo kla
sického litedr rneho odkazu ? Témy by 
Sil našli aj v súčasnosti. Vyžaduje to 
však určitý záujem aj zo strany spi
sovateľov. 

(Pokračovanie na 7. str.)· 

ne~ dajú do prevádzky zr:eparovanú J.iu
dovu opery. Lebo okrem umeleckej kva
lity a prijateľného prostredia formuje 
návštevnosť divadla aj jeho vzťah k ná v· 
".tevníkom. V bratislavskej opere (a ·di 
vadlírch vôbec ) akosi ' vfáclne · n'ep!sané· a 
nevyslovené presvedčen ie , že diváci s ú tu 
pre nich - hoci opak je pravdou. A prí
klad z Brna, aspoň v niečom. by si mohlo 
vziať i bratislavské obecenstvo. 

*** 
Z opery SND sa akos i celkom vytratili 

hosťujúci zahraničn! speváci. Prevádzka v 
DPOH nepredstavuje v tomto zmysle 
žiadnu prekážku. Voď na oklieštenom re
pertoár i sú Barb ie r zo Sevilly, Traviata, 
ľrubadúr, Nabucco, teda diela, ktoré sú 
pr!lež itosťou na pohostinské vystúpenia. 
Myslím si, že kvali tní host ia by aspoň 
čiastočne pomohli udržať už aj tak skoro 
minimálny záujem bratislavskej verej 
nost i o oper ný žáner. Chápem, že Slov
koncert má v styku so západoeurópskymi 
umelcami zviazané ruky často nes plní
teľnými finančnými požiadavkami - na 
dt·uhej strane dobre robi, že nekupuje 
hocičo, bez ohľadu na kvality. Pr itom za
ráža, že v Budapešti sa napr íklad za nie 
koľko sezón vystriedala na pohostinských 
vystúpeniach t akm er celá európska spe
vácka špička, zaráža to tým viac, že ide 
o š tát s rovnakým spoločenským zriade
ním ako u nás, s pr ibli)1ne rovnakou kul
túrnou politikou a možnosťami. Prečo 
však ešte pr ed rokom 1968 prestali k nám 
chodiť speváci maďarsk!, rumunskl, bul· 
harskí, ktorí v hojnom počte vystupo
vali v SND v prvej polovici uplynulého 
desaťročia? V ad nás so socialistickými 
štát mi neviažu už žiadne kultúrne dohody 
výmenného charakteru? Prečo by v opere 
SND opäť nemohla spievať Kovaleva, 
Gnatjuk, Hiolski, Moldovan, Stanescu, Se
limskí - aspoň ti, ktorí nie sú v stá· 
lych úväzkoch západných divadiel. Ozaj, 
a prečo sa napriek prisľubu dvoch pred
~taven! mesačne neobjavujú na bratislav
okom javisku Bohuš I-Janák a Ľuba Bari· 
co vá? Jaroslav Blaho 



Stávka 
narušila 
f<oncert 

Dvojicu al:i'oneritnýcti kon 
é ertov SF v dňoch 22. ·a 23. 
j anuára dirigoval zaslúžilý 
umelec Ľudovít Rajter. Pos ta
vil si neľahkú úlohu naštudo
vať čsl. premiéru IV. symfónie 
rakúskeho skladatera Roberta 
Scholluma (osobne prítomné
ho). Dodekafonická sadzba, 
útržkovité prep!ictanie moti
vických útvarov medzi jednot
livými nástrojmi alebo skupi
nami, z akých dielo bolo zväč
i;a vybudované, kládlo na s ús
tredenosť hráčov i dirigenta 
t ak vysoké nároky, že ich tvo
rivá aktivita nemohla postih
núť uetailnejšie vypracovanie 
dynam icko-ťaL·ebného tieňova
nia partitúry. Výsledný dojem 
z t akejto in ter pretáci.e stačil 
postrehnúť iba množstvo za
ujímavých úsekov, pomeme ši
r oký rozptyl vynaliezavej skla
dateľovej invencie, postráda! 
však súvislejšiu líniu väčších 
p lôch a presvedčivejšie budo
vanie dynamickej formy. 

Bé la Bartók koncom dvadsia
tyd1 a začiatkom tridsiatych 
r okov plánoval veľkolepý po
dunajský triptych, v ktorom 
(;hee! využiť jednak výsledky 
svojich dlhoročných výskumov 
ľudovej hudby rumunskej, ma
ú arsl<ej i slovenskej a záľo
veií demonštrovať duchovnú 
príbuznosť a množstvo spolpc
ných momen Lov týchlo troch 
kul túr. Tento úmysel nepoda
rilo sa mu · ( v triplychone) do
tiahnuť do konca a skompo
noval iba r. 1930 dokončenú 
prvú časť, ktorá sa h t•áva pod 
núzvo'm Cantata profana. Ne 
cha! sa v nej inšpi rovať tex
tom starých rumunských ko
línd. Osudy tohto die la - ako 
vyplýva z Bartókovej koreš
pondencie - viažu sa aj k 
Bratislave. Bartók v r okoch 
1932-33 poslal kópiu partitú
ry tejto skladby svojmu žia
kov i, dirigentovi Alexandrovi 
A!bľechtovi - jednak na po
súdenie, ale i v nádeji, že sa 
mu dielo podari dostať koneč
ne na pódium. Zrejme vysoká 
náročnosť zborového i sólo
vých partov znemožnili, aby sa 
svetová premiéra tejto krásnej 
skladby uskutočnila v tom ča
se v Bratislave. A tak ku bra
tis lavskej premiére doš lo ko
nečne až v tomto roku. Can
t ate profane určil Bartók po
merne rozsiahly reprodukčný 

aparát dvojitý miešaný 
zbor, Oľchester a tenorové l 
baľytónové sólo. Zas!. umelec 
dľ. Gustáv Papp stvárnil s vý
razným dramatickým akcen
tom veľmi náročné tenorové 
sólo. Menej exponované bary
tónové sólo pomerne m uzikál
ne predniesol č len pražského 
ND Jii'í Joran. 

Podľa nášho názoru baladic
ký charakter diela bol by si 
vyžadoval výraznejšieho zdô
razňovania aj iných momentov 
ako epických, pret<Jže takáto 
koncepcia pôsobila dosť jedno
tvárne. Standardne dobrý, 
emoci.onálne presvedčivý vý
kon podal seriózny Slovenský 
f ilharmonický zbor v naštudo
vaní J. M. Dobrodinského. 

*** 
Vystúpenia mladého talian

·s keho dirigenta Alda Ceccatu 
so SF sú vždy zárukou vyso
k ej umeleckej úrovne i nad
priemernej návštevnosti. Vďa
ka najmä jeho hosťovaniu 
spoznáva bratislavská verej
nosť mnohé skryté a iba zried
kakedy využívané schopnost i 
prvého slovenského orchestra. 

Ceccato je totiž typom diri
genta, ktorého povolanie zavä
zuje k maximálne serióznej 
príprave (diriguje zväčša a s 
plnou istotou spamäti) seba i 
orchestra. Jeho postup v pr
vej fáze práce s orchestrom 
kladie veľký dôraz na artiku
láciu, správne obsadzovanie tó
nov, na vyrovnanosť a pres
nosť harmónií. Pozná, využíva 
a nechá vyniknúť krásu far ieb 
a možností hudobných nástt·o 
jov v sólach i v skupinách. 
Ním naštudované hudobné frá
zy majú akúsi nedeľinovateľnú 
odhmotncnosť, me.lodické línie 
sú zaokrúhlené, vždy lspevné. 
J e t o proste takt od taktu 
plnokrvná muzika! Ceccato 
s pája s veľkým úspechom dar 
tvorivej invencie, vrúcnej 
muzikality, južného, vitálne-

l 
hq temperämen6i s vopred 
premyslenou, logicky vystup
ňovanou, a preto hlboko pre
svedčivou dynamickou výstav
bou. Každým svojim ďalším 
výkonom v Bratislave potvr-

1 
dzuje tento umelec všestran-

: . nosť a veľkosť s'vojho talentu. 
Presadil sa už ako jedinečný 

l 
interpret slovenskej orches-

1 

t rá lnej tvorby, v ktorej obja
vil množstvo doteraz nevy
stihnutých a nevyzdvihnutých 
momentov. Spomeňme si len 
na jeho poda nie Suchoňových 
Metamorfóz, či Symfonietty 
rusticae! 

Na dvojici abonentných kon
certov 29. a 30. januára de 

·monštrova l Ceccäto svoje mi
mot·iadne vlohy pre vyzdvih
nutie a využitie bohatého ko
loristického spekťra Ravelovej 
partitúry. Umóžniii mu navo
d iť v Španielskej rapsódii oso• 
bitú atmosféru zahmlených im· 
presionistických nálad, jem
ného, no zreteľne členeného 
tanečného rytmu, až k ohni
vému prívalu bujarého špH
nielskeho koloritu. Rozvážne 
stupňovanie dynamického ob
lúku, s jemným, sotva postih
nuteľným vlnením agogiky, 
plast ika motívov prednášaných 
jednotlivými nástrojmi bol i 
oporou a výsledkom nesmier
neho účinku z koncepcie zná
meho Ravelovho Bolera. Nad
šené obecenstvo vynútilo si zo
pakovanie záverečného úseku. 

Stávka zamestnancov talian
skych ' leteckých spoločnosti 
zapríčinila , že sa nepodarilo 
včas pricestovať talianskemu 
huslistovi Salvatorovi Accardo
vi, k torý mal vystúpiť ako só
lista v Prokofjevovom koncer
te. Tento moment značne vplý
val na úroveň fnterpretácie 
málo známej Schubertovej 111. 
symfónie l> dur. I napriek to
mu, že autor t úto skladbu ur
čil amatérskemu orchestru a 
primerane k tomu znížil požia
davky na orchestrálnych hrá
čov, znížená pohotovosť súbo
ru na dirigentove pokyny pre 
zrádzala, že dielo sa ušilo 
.. horúcou niťou" v hodine dva
nástej. A t ak sympatické úsi 
lie .. oprášiť" nehrávanú symfó~ 
niu, nevyšlo priam najpresved 
čivejšie. 

Ceccatov koncert zača la 
pr edohra k opere Semiramis 
od Gioacchlna Rossiniho. Di
r igent i pri tejto kratšej plo
che dokázal svojou príkladnou 
precizitou navodiť priliehavú 
atmosféru protipostavenlm dy
namicko-farebných i tempo
vých kontt·astov. Allegrové 
partie mali typicky ľahký. ros
siniovský elegantný pôvab, 
kantiléna pravú sladkos~ j uhu. 
Pohotovosť a noblesu orches
tra narúšali jedine občasné ne
presnosti v pasážach dreve
ných dychových nástrojov. 

Vlado Čížil< 

Hostia 
z V iedne 

V ponuelok 26. januáľa na 
výmennom koncerte posluchá
čov organového oddelenia vie
denskej Akademie fiir Musik 
und darstellende Kunst sa na
skytla zriedkavá príležitosť po~ 
rovnať bezprostredne vedľa se
ba stojace výkony Augusta 
Humera, Marie Teresy Marti
nez (obaja z triedy prof. An
tona Heillera), Heidrun Decke
rovej (prof. Dr. Hans Hasel
bock) a Hansa Urbanka (prof. 
Walther Pach). Ich vystúpenie 
malo vcelku veľmi dobrú úro
veň. V úvodnom Prelúdiu a 
fúge Es dur J. S. Bacha (A. 
Humer) - hoci poznačenom 
ner vozitou, vyplývajúcou iste 
aj zo zlého technického stavu 
organ& v Redute (už po koľký 
raz - a dokedy ešte?), ktorý 
sa v~dy najvypuklejšie prejaví 
p1áve v starej hudbe, kde 
.,všetko počuť" - bolo možné 
vycítiť snahu po vnútornej vy
rovnanosti a disciplíne, snahu 
vystavat skladbu pod jednot 
ným oblúkom, v patričnej šír
ke a barokovej majestá tnosti. 
Hoci tot o snaženie nebolo jed
noznačne úspešné (hlavne v 2. 
a 3. fúge) , k pomerne pozi
tívnemu výslednému dojmu 
prispela aj registrácia. ktorá 
svojou hutnosťou a tým, že 
osta1a až do konca temer bez 
zmien (čo pre menej zasvä
tených bolo možno trocha una
vujúce), zdôraznila poňatie 
skladby, aké sme počuli. Ináč 
z nej bolo možné vybadať zvu
kovú predstavu mechanických 

organov, ktoré sd dnes opäť 
preferované. 

Kým v tomto prvom výkone 
sa snáď ešte prejavovala viac 
osobnosť pedagóga ·než inter
preta samotného, Maria Teresa 
Martinez sa predstavila už 
svojskejším spôsobom a treba 
povedať, že veľmi sympat icky. 
Bachova chorálová predohra 
Vor deinen Thron snáď po
strádala v jej podan! väčšiu 
vnútornú spätosť, ;jednak pre 
nezvykle dôrazné - ale vždy 
vkusné a muzikantské - ago
gické vyzdvihovanie vnútot·
ných drobných stavebných zlo
žiek a jednak pre veľm i voľ
né tempo, bola však interpre
tovaná presvedči vo, práve vďa
ka spomínanému vytríbenému 
hudobnému cíteniu sympatic
kej Španielky. Rovnaký jemno
cit sme moh li obdivovať vo 
veľmi náročných (a aj nevďač
ných) Schonbergových Variá
ciách na recitativ op. 40, ktoré 
mladii organistka stvárnila tiel' 
veľmi pôvabne a muzikantsky. 
Najpresved čivejš!m a ako 

osobnosť najvyhranenejším 
dojmom zapôsobila Heidrutl 
Decker v 4 symfonických me
ditáciách L'Ascens ion Ollviera 
Messiaena. Jej výkon bol veľ
mi uvoľnený. bohatý agogicky 
a vytvoril tak - napriek to· 
muto die lu nepriaznivej akus
tike Koncertnej siene SF a aj 
napriek tomu. že v našich 
predstavách žije táto s kl adba 
možno v difúznejších fa rb{Jch 
- atmosféru, charakteristickú 
(a nutnú) pre toto .,priesvit
né", pomeme rané skladateľa
vo dielo. 

Ako posledný predniesol 
flans Urbanek Hegerovu Fan
táziu a fúgu na meno Bacil. 
Celková výstavbä kompozície 
ako po stránke interpretačnej, 
tak i reg istračnej pos tráda la 
uňho znaky j eunotnej a pre
myslenej koncepcie, ktorá je 
j.Jráve tu tak{t dôležitá. I ked' 
Urbanovej interpretácii ne
možno uprieť niektoré kladné 
rysy, do pepredia vystúpila 
predsa nie celkom dostatočná 
vnútorná zaangažovanosť, kto
rá redukovala výsledný dojem 
hlavne v oboch fúgach. Obe 
postrádali dôs lednejšie vede
nie línií vo väčšom legate. 
Okrem toho prlliš rýchle t em
po na začiatku 2. fúgy zne
možni lo ďalšiu gradáciu a tým 
cc~lkove lepšie vyznen ie sklad
by. ·-do-. 

Mysfiveček 
po 200 rokoch 

Dvadsiateho ôsmeho marca' 
bude už vlastne 201 rokov od
vtedy, čo vo florentskom di
vadle Teatro a l Pergola s nad 
šenlm prijali od ,.božského če 
cha" Josefa Myslivečka (sto
jaceho vtedy na výslní priaz 
ne hc.ôbymilovného Talianska 
a " popr edí neapolskej opery) 
operu Ipermnest ra. čas ubra l 
iba má lo Myslivečkovej hudbe. 
Ma jstrovská technika, melo
dická svižnosť, ľahkosť a ele
gancia - kongeniálna miesta
ml s Mozartom - ako a j jas 
tl~hasínaJliC.eho baroka a jeho 
atekty dodávajú te j to hud be 
vzlet, l' torý ju ľahko prenáša 
cez vačiiinu úskali neapolskej 
retardlJJúcej opery. 

Ipermnestt·u pripravil v Br
ne prP Hudobnú mládež v rám
ci jej cyklu Musica viva histo
~ica dramaturg a dirigent 
Stá; neho divadla Václav Nose k. 
Práve pre neho ,ie príznačná 
snaha objavovať zabudnuté 
hodno ty. Inými s lovami: Nosek 
nerozlišuje a nekladie medze 
medzi starý a nový experi~ 
ment - a to je práve to naj 
sympatickejš ie a záslužné v 
jeho koncep~ii. Ak na jednej 
strane prebo,JOváva nepoznané 
hodnoty diela Bohuslava Mar
tinu a príslušníkov napr. avant
gardy 20- tych rokov, tak na 
druhej strane považuje za 
ľovnako experimentálne uvá
dzať opery neapolského a snád' 
v budúc~ost! i benátskeho ty
pu. Myshvečkova vrcholná ope
ra zaznela v Noskovej rekon
štrukcii ako prierez árií s 
úvodnou symfóniou. Brnenská 
Hudobná mládež, ktorá zaplni
la Besední dum, bola koncert
ným predvedením nadšenťt a 
f,> r ipravila umelcom zo Št<Hne
ho dív~dia potlesk, ktorý S« 

svoJou mtenzitou priblížil zre j 
m_e k tomu . ohlasu, aký spre 
~adza l Mysll večka pri premié
re vo florentskom divad le. 
Neapo lská noera, oozbavená 

školských prtvlastkov ,;forma
lizmu" a .. maniéry", takto oži
la a dala poslucháčom vrchol
né hudobné zážitky. Samozrej
me, svoju úlohu tu hrá aj 
sl<rátenie. Stereotyp da capo
vej hudby je pre dnešného 
poslucháča - vychovaného ku 
skratke a k zhustenému výra
zu - časom únavný. Václav 
Nosek pripravil divadelný or
chester k farebne vyrovnané
mu výkonu. Veľmi dobre boli 
zvoleni i speváci. Zaslúžilá 
umelkyňa Cecília Strádalová 
má rovnaké úspechy na kon 
certnom pódiu ako na javisku 
opery. J e j mozar tovsky čistá 
a priezračnú kolorat úra j e po 
intonačnej stránke celkom spo
ľahlivá a hlasovo vyrovnaná. 
Na r ozdiel od Strádalovej mo
zartovského poňatia spievali 
tenorista Vladimír Krejčík, 
basista Richard Novák a al
tistka Anna Barová s väčšou 
mierou barokového výrazu -
všetci technicky na vysokej 
úrovni: I<rejčík s krásnymi 
výškami a strednými poloha
mi, Novák s uplat nením svojho 
sýteho basu a napokon i pre 
kvapujúco vyrovnaná a ltistka 
prlerazných výšok Anna Baro
vá. Slovný komentár k opere, 
ktorý približoval vybrané par
t ie libreta Pietra Bonaventuru 
Metastasia tltnočili členovia 
Mahenovej č inohry: Helena 
I<ružíková a Rudolf Krátký. 
Cyklus Musica viva· historica 
má spľávne pomenovanie - je 
to hudba minulosti, ktorá str
huje poslucháča dneška. 

Dr. Miloš Šti!dt•oň 

Spevácke 
• u mente 

z Prahy 
V úvode ďalšieho . cyklu ko

morných koncertov zavítali do 
Bratislavy poprední pražskí 
speváci Vet·a Soukupová a Jin
di.'ich Jindrák. Očakávané vy
s oké umelecké majstrovstvo 
účinkujúcich popri znamenite;! 
povesti, ktorá sa pojí s menom 
Viky Soulwpovej doma i v za
hraničí, prilákali do zrkadlovej 
siene Primaciálneho paláca 
väčší počet návš tevníkov. n a 
al<ý sme v Bratislave p.ri ko~ 
morných podujatiach zvylwutí. 
Holo by zbytočné rozpisovať sa 
o kvalite spevácl<eho umenia 
Very Soukupovej. J ej hlasový 
rond je s chopný prekonať aké
koľvek technické ús l<al ia (ho
ci spočiatku boli u nej bada
teľné známl<y nerozospieva
nosti) , v prvom rade je to 
však hlbka výrazu, ktorá za
ujme pri prednese každej 
sk ladby. Pr iliehavo sfarbený 
soprán umell<yne je schopný 
od dramatického výrazu mo
dulovať do lyrickej konten 
platívnosti bez známok vylo
zenej námahy. Pritom je dô
ležité, že jej prejav je sku-

točne podriadený fuJikcii kori". 
certnej speváčky, Soukupovi 
ani pri forte partiách na p6-
diu nekrlčí - je to skutočne 
výhoda, že nemusí alternovať 
v opere a od · r. 1963 sa venu
je len spievaniu na koncert:
nom pódiu. 

To, čo Soukupovú obišlo, 
prejavilo sa na Jindfichovi 
Jindrákovi. Hoci jeho podstat;
ná činnosť je venovaná kon
certnému spevu, predsa ~\'{je
ho výkone je badatefný vŕJfyv 
opemej maniér y najmä v pri
silnom forsírovaní tónu. Jeho 
hlasový fond je hutný, pekne 
barytonovo sľat:bený, nechýba 
mu ani značná dá.vka výrazo
vej diferencovanos ti. 

Nevšedné a zaujímavé bolo 
zostavenie programu - bola 
v iíom výlučne zastúpená čes
ká piesňová tvorba a v podaní 
oboch umelcov to boli skutoč
né klenoty. Soukupovej výber 
inklinoval k zvýrazneniu lyri~ 
l<y v tvorbe si<ladatefov, či už 
to bol hudobne vďačný cyldus 
Jaroslava I<i'ičku Severné noci, 
šestoro milostných piesní Pet
ra Ebena, koncipovaných v ne
tradičnom modernom hudob
nom r úchu, alebo kompletný 
cyklus Dvoi'ál<ových Cigán
skych melódií, v ktorých sa 
výkon speváčky vypol k vr• 
cholnému výkonu. 

Jlndi'lch Jindräk priliehavo 
zdôraznil nostalgický charak· 
ter cyklu Melancholia Vít i!zsla"' 
va Nováka (v hr ubých kon~ 
cepčných kontítrach bol iste 
inšpit·at ívny pre Suchoňov 
cyklus Nox et solitudo) , pre
svedčil však ďalej, že sa naj
lepš ie cíti v buffo ladených 

l Vera Soulfr ~po()á 
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1 
skladbách - ukážkach piesi1o 
vej tvorby Bohus lava Martinu 
a menovite v Pauerovom obsa
hovo vtipnom cykle Bájl<y. 

· Novoročný vstup do brali-

l slavských komorných podujatí 
účasťou a výkonom pražských 

l lumke~cová~l_lam1 ená vysoký ume
ec y z 4 to <, ktorý by mal 

l
. byť pravidlom i pri ďalších 

komorných koncertoch. - ch-

ZKon.ceJ.núch jufdil'-J';J 
Ca~~?vsk~ho l. klav.lrny _ ~oncert b mol op. 23 patrí k najobľú· 

b~ne!scm dc.ela~n svoJhO zanru. Azda každý pianista s primera
nymt techmclcymc vlohanu pokladá si za povinnosť I!Člrmiť 1w du 
svojho .. lcmeňov_ého ~eper.toáru. Pre ~nterpretá~iu tejto skladb,IJ 
vytv01_zla s_a vsak uz t.trčzt~ lconvencza pre volbu tempa v jed
notlzvych usekoclt, kde mozno a má sa zrýchliť , alebo spomalit 
~ a/co riešiť d,y:;amickú výsta_vbtt. Indi vidualita prístupu ztspoko. 
]Ova~a ~a z~acsa vy~clvtlmutzm niektorej obsaho()ej črty, napr. 
poetzckeho cara ( Pnma Salzmann), monumentality ( Kérer Gi · 
lels ) . :vukovej brilanc!e ( Bruchollerie) a eod. ' 

V dnoch 22. a 23. Januára hosťoval v Cajkovského /concertc 
so Slovenskou filharmóniou sympatický f ranctíz:>ky pianista Phi
lippe .Entremont._ Jeho podanie zaujalo tým, že popri výbornom 
tec~'},tekon: . zv~adnuti a f!Opri neobyčajne širokej, zvučf!ej 
a_ uslachtzle! zasobe dynamzckqch prostriedkov alcoby negovalo 
vsetky ~ ramce ako - tak ustálenych predstáv o prístupe leu stavbe 
tohto_ dzela. Umel~c. pr_iam šokoval po~lucháčo() ~v_ojím · agogíckým 
vlnemm f ráz. Mzmaturne hudobne 11seky naplrwl maximálnym 
()Zruc_~IOm tak vo sfére dynamickej, ako i agogickej - bez ohľa
du, c.t to bolo v Andante, alebo .v Allegre, v piane či forte. 
() ly~·tekom . az:~o dramatickom tíseku. Týmto preplasticizovaním 
detaz~ov pn~larzal sa E::_tremont k romantickému chápaniu hu 
d~bneho, v_r~du: .• ~. menszch! r?manticky zvlnených f ráz budoval 
Psak velke z vacste dynamzcke oblúky, čím jeho hra nadobúdulu 
na_ presvedčivo"sti a opods~atnenosti. Talcýto, dne~ už nezvyklý 
przstup s mnozst()om agogzckých výfcyvoo nájde iste racl odpor· 
c?v._ odsud~uj~cich vqrokov, nemožno mu vsali: uprie/' neobyčajne 
.Hlny emocwnalny naboj, vysoký stupel'í 11meleckej zaangažova· 
~os~! · ktorý. presve~čil nie ~ko v~sledok snahy po extr émnej 
"auJzmavostt, ale czetavedomeho zameru. Napriek tomu nutne 
doiilo k niekoľkým. zväč.~a prechocl n!)m nezrovnalost iwn o stíhre 
s orchestr om. v. čfžiJ< 



' 
Pri . príležitosti 60-tky umelkyne V dejinách klasického baletu bo ll etapy, kedy ob

javenie sa veľkej baletky. významnej umeleckej 
osobnosti, pomohlo obnoviť jeho trad!cie, jeho vy
sokú kultúru. 

Na celom svete známa sovietska taflJilŠnica Galina 
Ulanovová nielenže preukázala veľkú službu klasic
kému baletu, ale neskôr sa zúčastnila takmer všet
kých nových experimentov mladej sovietskej cho
reografie. 

Ulunovov<l začínala svoju či nnosť v časoch, keď sa 
tvrdilo, že estetika klasického bale tu je prežitkom. 
Vznikalo reálne nebezpečenstvo, že klasické .formy 
a trad!cie sa zničia. Lenže Ul?novová vdýchla do 
klasického baletu nový život. často prinútila divá
kov. aby zabudli na balet, prinútila zabúdať a sama 
zabúdala na prestíž baletky. Diváci prežívajú osud 
hrdinie.k, ktoré predstavu,je, ako psychologickú t•ea
litu citov a myšlienok. 

Vychádza na scénu potichu, · akoby nikoho nevi
dela. Práve jej uzavretosť a sústredenosť viedli k to
mu, že každý musel uznať výnimočnosť. jej indivi
duality. Ni kdy sa nesnazi o efekt v hre. Vie byť 
svojskou za vsetkých okolnos tí svojho tvor ivého ži 
vota. 

G. Ulanovová nad bohatou korešpon
dencwu 

Ulanovová hľadá vždy rovnováhu, harmóniu medzi 
svojim vnútorn~m svetom a formami klasiky. Niet 
balet ky, ktorá by bola vo všetkých dôsledkoch taká 
prirodzená v každom pohybe klasického tanca ako 
Galina Ulanovová. Jej tvorivá práca dokazuje. že 
prísne zákony a pravidlá, železnii disciplína klasic
ke.i tanečnej školy nemôžu by ť prekážkou, ale ne~ 
opak, pomáhajú rozvijat: individuali tu. Ulanovov~. 
ktorä sa vždy prísne pridržiava systému klas ickej 
školy, je v nej vždy uvoľnenejšia <~ko ktoriíkoľvel1 
predstaviteľka ,.voľného " tanca. Vždy vyvoláva do
jem, že vo svojej tvorbe je Rbsolút ne nezávislá . 

, •. a ako predstaviteľka slávnej balet• 
nej kreácie Giselle 

Ulanovová energicky bráni svoje právo na veľmi 
zložitý život v umeni, vie, že duchovná sila človeku 
sa nemusi zákonite prejaviť vo vonl<a,išom optimiz
me. 

Veľmi dôkladne vystihuje obsah, vnútorný zmysel. 
rôznych smerov choreografického umenia. Tak ako 
nik iný pochopila zmysel tvorivej reformy v balete, 
ktorá sa prejavila v predstaveniach Bachčisarajská 
[ontána a Rómeo a Júlia. Ulanovová celým svojím 
umeleckým bytlm citi, že psychologická konkrét
nosť nesmie protirečiť samotnej podstate choreogra
fického divad la. Preto všetko premieňa na tanec. 
tancom interpretuje aj tie najjednoduchšiP pohyby, 
pózy, blizke podstate dramatického divadla 

často ju nazývajú ,.géniom tanca" . V tomto poj
me harmonicky s plynuli prírodný dar n obf'tav.li prá
ca, cieľavedomosť umelca a š l'achetnos( ľudske j 
osobnosti. Preložila : -b-

Z6padoberlínske 
Theater 
des Weslens 

Pohostinské vystúpenie taliansTcej Twiez
dy, tenoristu Giuseppe di Stefana sa u zá
padoberlínskom Theater des Westens Rkon
čilo s obrovským škandálom. Už po 16 

ciou umelca" ( ,. ... dúfame. že čoslcor o bu
de zase spíerrat"' ), zmluvu oficiálne zru.Wi. 
D1 Stefano mal pôvodne u zápaéln.om Ber
iíne hosťovať do konca januára . 

"zap~~~ilo'~ 
na štivt;efio "' ~ 
tenoristu · 
di Stefana 

. predstaveniach Lehárovej operety Cárovič 
vedenie divadla "stístredene zaútočilo" na 
svetoznánÍeho speváka. Ako cliit:od sa 
tt1Jie'dlo· ,,prec(tladnutie umelca" . -V ~/;;.utoc
nosti však vedenie divadla a obecenstvo 
boto so speváckym výkonom výborne ho
norovaného tenoru - 3000 mariek za jede11 
vecer - r1espokojné. 

Talianska svetová hviezda sa nazlostene 
tttiahla do svoj ej izby v západofJerlínsh·orll 
hoteli flil t011. ,.Ja · že som ••hor ú? S c1111 
úptne zdravý. Spieval som lw::dý ··er:cr :
rečet· čo večer lepšie." Di Stef ana vyslot·tl 
podozrenie, že domáci pán d i11cul ln 'l'healer 
des Westens Karl -Heinz Strwke ctu·cl rba 
11šetriť náklady a prijať iného .~peválw zu 
nii~í honorár. 

OfíciáJna príčina: prechladnutie 
Slávnemu tenoristovi ·- okrem · t oho· ~ 

podľa nieTctorých správ dali výpoveď pre 
11eu1tladené spôsoby. ..Iba polhodinu. . pred 
::ačiatkom predstavenia v piatok ·som do,~ 
tal dva veľmi škaredé listy." V nich ve
denie divadla umelcovi vyčítalo, že obe
censtvo nie j e s jeho výkonom v Cárovi
čovi spokojné. Návštevníci medziiným ž ia
clali pre tenor .,tri hodiny skúsok ctem1.e". 
Okr em. to/zo sa vraj konečne musí .,naučiť 
dialógy" . 

Operet ný ~kandál sa ryso~Jal už v decem
bri 1969. Už vtedy prichádza/l od obecen
st va lcritické pripomienky. Na silvest rov 
slcom predstavení svetová hviezda po vý
lcriku z publika prerušila áriu. Zatiaľ čo v 
divadelných pokladniciach odôvodr!ovali vy
padnutie speváka .,prechodnou indispozí -

Turandot z Bologne 
Poču ť Puccinihe v podan! 'au

tentického talianskel'lo súboru je 
zriedka sa vyskytujúca pl'f~ežitosť 
a nezabudnuteľný zážitok, ktorý 
plne potvrdzu je neprekonateľný 
primát taliančiny na opernej scé
ne. Takýto zážitok sa mi naskytol 
v budapeštianskom Erkelovom di
vadle, kde v januári hosťoval sú
bor opery Teatro Comunale di 
Bologna. 

Dramaturgia pohostinného vy
stúpenia bola vc.ľmi premyslená. 
Súbor uviedol Puciniho operu Tu
randot, ktorá je cl ob re známym a. 
stälym reper toárovým číslom do
máceho súboru, a tak jej pred
vedenie vo svetovom obsadeni bo
lo ozaj príťažlivé. Druhým zá
žitkom bola v Budapešti ešte 
nikdy nepredvedená (a aj vo sve
tovom meradle zri.edka hraná) 
Rossiniho opera Mojžiš - v pa-
rížskej verzii. . 

Teatro Comunale di Bologna -
založené v roku 1763 - má veľ
mi bohatú minulosť a jeho naj
slávnejšia epocha .ie spätá s me
llom Rossiniho, ktorý tu ako 17-
ročný čembalista začal svoju ka
riéru. V tomto divadle mala pre
miéru aj VeL~d iho opera Nabucco 
a neskôr sa Bologna stala kolfs
kou Wagnerovho kultu v Talian
sku . . Dnes s tojí v tieni Milána a 
Ríma, no napriek tomu o prvom 
predstavení opery .Turandot, kto
rú som videl, treba poznamenať, 
že bola vynikajúca. Zo všetkých 
l.omponentov predstavenia pre
dovšetkým zaujal prvotriedny or
chester vedený dirigentom zVuč-

ného mena. Nino Sanzogno tlmo
čil zložitú n pestrofarebnú parti-

. tú ru Puccin iho s vernosťou. pres
nosťou a strhujúcou talianskou 
vervou. Zbor Fulvia Angiusa bol 
vo všetkých hlasových skupinách 
prvotriedny a hlavne scéna me
sačnej noci bola okúzľujúca. 

Režisér Giovanni Poli výborne 
vedie zborové scény, ale na,jvy
pracovanejsia bola jeho práca so 
sólistami - v drobnokresbe jed
not livých scén. Poetickodľama tic
ká scéna smrti malej Liu a :filo
zofická hlbka veľmi háklivého vý
stupu ministerskej trojice bola 
r iešená majstrovsky. Výprava a 
kostýmy - navrhol ich Luciano 
<le Vita - ako aj málo výrazné 
svetelné efekty sa páčili menej. 
Abstrakt ná a [antastická rozpráv
kovosť inscenácie s chagallov
ským nádychom je v určitom ľOZ
pore s pôvodnými predstavami 
skladateľa a značne vzdialená na
ším predstavám o lesku čínskej 
minulosti. 

No a .,last but not !east" o in
terpretoch ťažkých a náročných 
speváckych partií: Sám aut or po
važoval titulný part za n ajťnžšf, 
aký kedy napísal. Marion Lippel't 
zaspievala a zahrala krviJ ačmí 
pl:inceznú -:r:urandot na take j 
úrovni. že by nadchla aj samot
ného Pucciniho. Má ťažký drama
tický soprán s výbornými preni
kavým! výškami a nádherne zne
júcim str edným registrom. V árii 
In questa reggia a v bádankovc.l 
scéne bola démonicky škodora
dostná, ale po Kalafovom viťaz-

Preložila: -b-

Marion Lipper t ako Tul'alldol' 

stve zúfalá a v poslednom duete 
vášnivo milujúca žena. Lydia Ne
rozzi je plne dramatickou Liu. 
Už od jej prvého výstupu cítiť, 
že jej verná a beznádejná láska 
ku Kalafovi sa skončí tragicky. 
Monológom - Signore, ascolta! -
sa dostane predstavenie do vy 
sokého napätia. Škoda iba. že ur 
čité vibráto vo výškach znižuje 
sympat ický prejav tejto umelky
ne. Kalaf - člen londýnskej Co
vent Garden - Char.les Craig má 
nádhemý, ideúlny hrdinský tenor 
a bol rovnocenným partnerom 
Marion Lippert. Miikkosť a lyrič
nosť v árii Non piangere, Liu a 
svietivé nádherné výšky v mono
lógu Nessun dorma pripomínajú 
di Stefana, zatial' čo kovový lesk 
mohutných ví ťazných výbuchov v 
druhom dejstvE' zase - Del Mo
naca. Jozef Varga 

Ondrej ]jemo ·- Ol'ga Hrabalová: Zatevné a dožínkové plesne. 
Bratis lava. SAV 1969. 2!10 s. !12 [ot. 1 gram. platií.a. 
1 zv. populárno-vedeckej edície Národopisného ústavu SAV: 
Klenotnica s lovenskej ľudovej kultúry. -Zatevné 
a 
dožinkové 

• ptesne 

Záujem vedeckový ... 
skumných pracovnikov o 
slovenskú ľudovú kultú
ru neutícha. Svedčia o 
tom nielen výsledky od-
borných ústavov, spo
ločnost!, koordinačných 
stredisk, ale v nemale;J 
miere aj nová edícia pre 
slovenskú ľudovú kultú
t·u Národopisného ústa
vu SAV. Pers pektívy 
tejto edicie na úseku 
slovenskej národnej kul
túry sú o to sľubnejšie, 
že na publikovani sa po
dieľajú viaceré zainte-' 
resované vedné disciplí
ny. Takto čitateľ dostane 
š iroký p1·ehľad o najty
pickejších prejavoch 
tradičnej ľudovej kult ú
ry celosl.ovenského vý
znamu. 

Štvrtý zväzok Klenot
nice slovenskej ľudovej 
l<Uitúry nám pribli žu je 
prácu Ondreja De_mu a 
Oľgy Hrabalovej: Zatev
né a dožinkové piesne. 
Záujem Demu o tento 
druh piesní vyplynul z 
praxe v h udobnej redak
cii Ceskoslovénského 
rozhlasu v Bratislave . · 
Hrabalová sa zaobení 

problematikou žatevných piesn! v rámci vedeckovýskumných 
úloh ústavu pre etnogra fiu a folkloris tiku ČSAV v Brne. 

I<ým žatevné piesne sú späté s pracd'vnou priležitosťou, 
dožinkové skôr majú obradný. charakter. Struktúra ich ná
pevov je preto poznačená aj znakmi spevu v priestoroch 
domu a pri zábave. ža tevné a dožinkové piesne tvoria u nás 
mimoriadne bohatý piesňový [ond. Patria k najstaršim pies 
ňam slovensl<ej ľudovej hudobnej kultúry roľníckej. Svojou 
textovou a hudobnou zložkou zaraďuj ú sa medzi najkrajšie 
!yrické piesn<" v skupine piesní spievaných vo voľnej pri
rode. 

Pred vlastnou ma teriálovou časťou 2bierky ;je štúd ia On<,lre
ja Demu. Hovorí v l1P.j o žatve, ktorá patrila oddávna medzi 
najťažšie, ale súčasne aj najrados tnejšie práce roľníckeho 
ľudu. Rozoberá historický vývoj poľnohospodárskych prác od 
najs tarších dôb až po kolektivizác iu poľnohospod á rstva u nás. 
Tento historický vývoj. ako aj formy a organizác iu práce po
čas žatvy dokladá ikonogra fickým matet·iii lom a ľudovými 
prlsloviami a tex tami piesn!. Popri opise žatevných prác 
hovorí aj o zvykoch n obradoch pri žatve a dožinkách, ktoré 
sa u nás spájali s prvkami religioznými a mali poverčivý alebo 
obradne-slávnost ný charakter. :Zatvu vyzdvihuje ako veľkú 
spevnú príležitosť v prírode. Funkčne rozdeľuje piesne na: 
- ža tevné, ktoré sa každoročne spieva li pri žatevných pra-

covných pri ležitostiRch a majú svoje základné charakte-
·•ristAcké :waky. a. , 

.- dožinkové. ktoré 'ia <:pie\·a li pri ukončen! žatevných prác 
,. a tiež m<J jú svo'je osobitn(• chariikteristické znak-y. · 

ž atevné piesne sú značne poznačené prvkami lyrizmu 
a emotívne pôsobivou melodikou patria popri trávniciach 
medzi naše najkrajšie lyrické piesne spievané v prírode. 

Dožinkové piesne sú zas poznačené obradovosťou, väčšou 
ustmulosťou vo vývoji. Na podklade podobnosti dožinkových 
a svadobných ob1·adov a zvyklosti najčastejšie sa prelínajú 
so svadobnými piesňami. Za žatevné a lebo dožinkové nepo
važuje Demo vše tky p iesne, ktoré sa spievali počas žatev
ných p1·ác, alebo pr.i dožinkách, pretože pri týchto príležitos• 
t iach sa spievali aj p.iesne, ktoré sa viažu k iným, neža
tcvným príležitostiam. 

V ďalšom texte Demo podrobne rozpracúva žatevné a do· 
žinkové piesne po stránke toná inej a formovej výstavby 
a har monickej st avby. Nezanedbáva ani s lovesnú zložku a in
terpretačnú stránku piesni. Rozloženi·e a vyhranenie žat ev
ných piesní a dožinkových piesni v regionoch a osobitosti 
dožinkových piesní charakterizuje v ďalš! ch kapitolách. v zá 
vere pozoruhodne osvetľuje a citlivo sa dotýka vzťahov slo
venských žat evných a dožinkových piesní s piesňami oblast í 
najbližších susedných etn!k, ktoré boli počas dlhého obdobia 
v najužšom styku s naším etn ikom. Slovenské žatevné a do
žinkové piesne porovnáva predovšetkým s piesňami výcho
domoravskými a maďarskými. 

Materiálová časť je zostavená výlučne z vlastných zápisov. 
Prináša 218 piesní aj s variant ami. Piesne sú rozdelené do 
dvoch častí : na piesne žatevné a na piesne dožinkové s chro
nologickým postupným radenim od začiatku žatvy po jej 
skončenie. Zápisy sú vel'mi precízne. Výber piesní výborný. 
Je vidieť, že autori sa k výberu piesní sami stavali kriticky. 
Z celkovej koncepcie zbierky je zrejmé, že autori sa usilujú 
o kompletné riešenie žánr u. Na druhej stL'ane neda jú sa tu 
popL·ieť niektoré negativne dôsledky tzv. autorských zbie
rok. Dvaja zberat elia ťažko totiž obsiahnu podrobne celé. 
územie Slovenska. Preto mnohé oblasti nie sú v zbierkach 
zastúpené, alebo kvantita piesni odtiaľ publikovaných nie je 
adekvátna speváckej intenzite. Zbierl<a je len výberom naj-' 
lepších žatevných a dožinkových piesni z celého Slovenska. 
Hegionálne je najbohatšie zastúpené severozápadné Slovensko 
(okolie Trenčína, Púchovská dolina, Kysuce ), okolie Lučenca 
a Podpoľania a ďalej okolie Nitry a Levoče. Kladom zbierky 
však je, že publikované piesne podávajú pravdivý obraz sú-' 
časného aktívneho spevu na Slovensku. 

Zbierku vhodne doplňujú fotografické práce, ktoré doku
mentujú priebeh žatvy a dožiniek na Slovensku. Materiálovú 
časť doplňujú komentáre k piesňam, orientačná mapka s vy
značenými miestami, kde boli publikované piesne zazname
nané s vypracovaným registrom obcí, abecedný zoznam piesní 
s r egistrom základných motívov, prehfadne spracovaný re
gister rytmických schém, hlavné pramene a literatúra Die 
Ernte- und Erntefestlieder, slovníček nárečových a zvláštnych 
výrazov a malá gramofónová platňa v záložke, ktorej úlohou 
je sprostredkovať čo najvernejšiu zvukovú predstavu piesní 
publikovaných v zbierke. 

Na záver možno smelo povedať, že táto u nás prvá tema
tická hudobno-folklórna zbierl(a zaslúži si pozornost~ našej 
čitateľskej verejnosti. A to nielen z hľadiska záujemcov, 
odborníkov o tento žáne1:. ale aj u ob<livovateľov hudob
no- [olklórneho žánru. Jej odborná stt·ánka, ako aj estetická 
vzhľadnosť neveľkého formátu ponúka sa do rú.k tých, ktorí 
sa na žatevných prácach zúčastňovali, do rúk s pevákom slo
venských ľudových piesní, ktorí hľadajú nové zdroje piesňo
vého materiálu, pracovníkom súborov piesni a tancov, upra
vovatefom s lovenských ľudových piesni a skladateľom, ba je 
aj vhodným reprezentačným suvenírom pre zahraničných 
návštevníkov Miloš BERKA 



Komu 
kvitli 
detvianske 
ruže? 

Napriek mrazu a šnehu - ruže kvit li. 
Predovšetkým vyrástla jedna veľká zlatá 
ruža v nadživotnej veľkosti na javisku Do
mu kultúry A. Sládkoviča v Det ve - sym~ 
bol festivalu Zlatá ruža. Tento festival pod 
oficiálnym názvom Festival amat érskych 
spevákov a noviniek populárne j hudby v 
Detve je dnes už natoľko známy, že by 
vari bolo zbytočné podrobne opisovať jeho 
histór iu. Je už štvorročná a predošlé t ri 
ročn!ky (napokon aj tohoročný) plne do
kázali potr ebu jeho existencie. A t ak sa 
koncom januára v Det ve st retli ama tér ski 
speváci, muzikanti-profesionáli, skladatelia, 
textári - známi i neznámi - novinár i a 
mnoh! in! zainteresovan! v oblasti pop-mu
sic. IV. ročník detvianskej .,Zlatej r uže" 
sa konal v dňoch 29. I. - l . II.; jeho uspo
riadat~ľml boli: ú s tre dná rada zdr uženia 
detských a mládežníckych or ganizácií Slo
venska, Ceskoslovenský rozhlas Banská 
Bystrica, Okresný národný výbor Zvolen a 
Dom kultúry A. Sládkoviča v Detve. V prie
behu š tyroch dni pr!tomni v Detve absol
vovali .,pesničkový mara tón", k torý sa už 
tradične kona l v tom istom duchu ako 
s lávnos ti olympijské ; nie j e dôležité zvi
ťaziť, je dôležité zúčastniť s a. 
Tohoročná detvianske Zlat á ruža opäť 

potvrdila, aké je potrebné konfrontovať sú
časnú slovenskú t vorbu v oblasti pop-mu
sic .a tým zvyšovať je j úroveň. Sk ladatelia 

· prihlásili do súťa že 110 pesniči ek, pre 15 
z nich sa dostalo t e j cti sú ťažiť. Priniesla 
svoje ovocie v podobe niekoľkých dobrých, 
ak nie výborných pesničiek. Poteši teľné je 
to, že práve víťazné piesne Zlatej ruže s ú 
od skladateľa-amatéra - sú t eda rezervy 
a j v te jto oblasti. 

Ďalšia zásluha Zlate j r uže je v t om, že 
dáva možnosť mladým s pevákom preds ta 
viť sa š iršej verejnosti. Dokument u,je t o 
počet prih lásených s pevákov - 450! Z nich 
pod drobnohľadom poroty obstálo osem
násť. Dvaja pred fes tivalom ochoreli, takže 
súťaže s a zúčastnilo 16 spevákov. šťastlivá 
konšte lácia spevákov-amatérov s profesio
ná lnym or ches trom (tanečný orchester 
Pavla Bayerleho, posi lnený sláčikovou sku
pinou konzervat ória v :Ziline ) zvyšu je ná
roky na spevákov. O to, aby zlatá , strie
borná a bronzová ruža sa dostala do rúk 
naozaj tých najlepšieh dbala odborná po
rota (Pavol Zelenay, čsl. rozhlas ; J án Tu
r an, básn ik; Stanislav Bachleda, predseda 
poroty a hudobný r edak tor, Jaroslav Ce lba, 
Ali Bt•ezovský, skladatel', Kamil Peteraj, 
básnik, Oľga Odzganová, hudobná redaktor
ka Modrej vlny) . 

Nevšedný záujem o festival zo strany 
skladateľov a t extárov, odbor ná porota, r u
tinovaný orchester, oficiálne osobnosti, ako 
a j tradlcia a dobrý chýr fest ivalu - t o 
všetko mu dáva akýsi .,punc". :Ziaľ, nie
ktoré inšt itúcie, o ktorých by sa dalo pred
pokladať, že majú eminentný záujem o 
všetko, čo sa robi v oblast i slovenskej 
pop-music, tent o záujem neprejavili. Ani 
t radícia a pozitivna bilancia predošlých 
ročnikov Zlatej ruže nevyburcovala t eleví
ziu a ne inšpirovala ju k t omu, aby do svoj 
ho vysie·Iania zaradila hoci len časť finálo
vých večerov, alebo aspoň ich záznam. 
Supr aphon včas a pohotovo vylisoval LP 
platňu s pesničkami, ktoré v Detve od
zneli. Tr eba vyzd vihnúť pohotovosť bansko
byst rického rozhlasu, ktorý sa v rámci 
možnosti zapoj il a vysielal v priamom pre
nose oba f inálové koncerty - finá le no
viniek populárnej hudby a finále súťaže 
spevákov o Zlatú ružu. 

No netreba sa vzdávať, snáď na budúci 
r ok prldu a j ti, ktor! tento rok chýbali 
a ktorých pritomnosť je veľmi potrebná. 

Ter az, keď už je na papieri všetko, na 
čo bolo t reba si poťažkať, venujme sa ra 
dostným a pozitivnym javom fest ivalu -
a tým je samotná súťaž. Prv ako sa vrá
t ime na Detvu do atmosféry tých štyt·och 
dni, čim žila počas festivalu, predsa ešte 
jedno smut né konš tatovanie. Týka sa kon
ferovania š ty,r och fest ivalových večerov. 
Treba konštatovať, že jeho úroveň nebola 
adekvátna úrovni festivalu. Bet ka Štrkulo
vá-šebová, pôvabná ·sl ce, no málo srdečná, 
uvádzala program vlažne, postrádala aké
koľvek vnútorné spojenie s tým, čo sa v 
Dome kultúry dialo (odhliadnuc od chýb, 
ktor é r obila). Uvádzala sa len preto, aby 
uviedla čisla a hoci bola profesionál medzi 

Darina Cesnaková a Peter Sedlák spie
vali druhú víťazmi pieseň Er vína Kli

menta Choď spať 

toľkými amat érmi, bola sklamanim festi
valu. 

*** 
No zato nás poteš ili autori piesni. Festi

val ob javil skladate ľa Ervína Klimenta z 
Nového Mesta nad Váhom. Ešte nikdy sa 
žiadneho festivalu nezúčastnil a obe pies
ne, ktor é do súťaže poslal, boli .,t romfy". 
Pieseň Otváraj te kasíno sa stala bestse l
ler om festivalu a strhla vše tkých svojou 
sviežou melódiou. Pieseň má š vih, dobre 
zapamätateľnú melódiu, nuž netr eba sa ču
dovať , že mala úspech. Ziskala prvú cenu 
v súťaži noviniek populárnej hudby, cenu 
diváka a vyvolala a tmosfér u, akú Detva 
ešte nezažila . Spievali všetci, tlieskalo sa 
do taktu a dokonca osvetľovač v duchu 
všeobecnej dobrej nálady .,podupkáva l" do 
taktu s reflektormi. Slovom, pesnička
tromf. Nemalú zásluhu na tom má však a j 
spevák Peter Vašek ( ktorému pr i spievanl 
asis toval Karol Konárik, minuloročný vltaz 
Zlatej ruže). J e objavom fest ivalu a ešte 
sa k nemu vrátime. A.i druhá skladba 
E. Kliment a (je autorom hudby i textu 
oboch piesni) Choď spať bola ús pešná a 
obsadila 2. miesto. Spieva li ju Darina Ces
naková a Peter Sedlák - a spievali j u 
dobre. Tretie miesto porota udelila piesni 
B. Trnečku a A. čobeja Si ako dážd' v po
dani banskobystrickej speváčky Zuzky 
Kollárovej . Dobrá pesnička a dobrá spe 
váčka. 

Ali Brezovský a Bor is Droppa zverili 
noty a t ext piesne pod názvom Kým .. . 
skúsenému spevákovi a Pet er Sed lák je j 
pomohol dostať sa medzi najlepšie sklad
by. Pieseň má jemný, takmer nežný text 
B. Droppu, je to báseň, a preto a j získala 
osobitné uznanie novinárov za výborný text . 

Odmeny rozdali, podelili sa kvety, Otvá
raj te kaslno sa nlekol'kokrát opakovalo a 
nasta l čas, aby sa rozhodlo, kto z ama
tér skych spevákov si odnesie zlatú, strie 
bor nú a bronzovú r užu z tohoročného, v 
porad! už št vrt ého festiva lu. Predstavilo sa 
16 spevákov, ich počet sa po druhom se 
mifinálovom večere znížil na osem, napo
kon finálový večer prinieso l t ieto výsled
ky: Zla tú r užu ziska la Helena Vrtichová, 
striebornú Jozef Ivaška a bronzovú Viera 
Lamačová. Milým prekvapenim, hoci sa 
umiestnila ako t retia, je Vierka Lamačová. 
Vyhr ala vlani súťaž o Zlatý erb mesta 
Brezna a ziskala a j Striebornú kameru. Má 
všetky predpoklady k tomu, aby sa bron
zová ruža st ala odrazovým most!kom pr e 
jej vstup do slovenskej pop- mus ic. 

Napriek tomu všetkému hviezdou celé 
ho festivalu bol Pe ter Vašek, spevák, kt o
rý s a speváckej súťaže nezúčastnil a in· 
t erpretoval piesne Ot várajte kasino (spolu 
s K. Konár ikom ) a pieseň Zostaň tu so 
mnou (Š. Belák + A. Čobej ) , ktorá dostá
la osobitné uznanie poroty. (V niektorom 
z budúcich čísel časopisu predstavlme Pet
ra Vašeka zblízka.) 

Ešte niekoľko slov o hosťoch festivalu. 
Prvý finálový večer spestr ila skupina Prú
dy, druhý finálový večer dodal lesku ce 
lému podujatiu a bol hlbokým umeleckým 
zážitkom pre všetkých prítomných. Do 
Detvy totiž z Prahy prišla Eva Pilarová s 
Jaromírom Mayerom a svojou skupinou. 
Ukázala polovicu svoj ho nového programu 
a podar ilo s a j e j dokázať, že je našou 
hviezdou č. l. O tom v Detve nikto ne
mohol pochybovať. 

*** 
Nuž, r uže na Detve r ozkvit li a podelili 

sa. Podaktorí boli s mutní, inl šťastni. Našli 
by sa nespokojní a sklamaní. Tak to na 
tomto svete chodí. No azda pre všetkých 
bola na jdôležite jš ia idea tohto festivalu -
vzrast úrovne slovens kej pop- music a jej 
interpretov. V tomto prípade Detvianska 
Zlat á ruža, jej organizátori, spolutvorco
via, jednoducho všetci, k torí s a na nej po
dieľali, urobili veľký kus práce. Slovom, 
napriek rôznym nedostatkom, je dobr e, že 
v tom obrovskom množst ve festivalov pop
music na ce lom s ve te, veľkých i malých, 
existuje jeden malý fest ival: že existuje 
Zlatá ruža v Detve. Je to festival sloven
s ký, malý čo do rozmerov, skromný a ne
nápadný, ale je to dobrý festival, potrebný 
a náš. 

Nina Litschauerová 

- - - - ; -- . . - ---

OV0/1 &fA fJ ltte4 
Král' soulu 

V t ýchto dňoch vyš la na Západe dlho
hrajúca gramoplatňa s dvanástimi na
hrávkami soulovýc.h piesni. Medzi s ve
toznámymi inter pre tmi piesn! j e aj Wil
son Plckett. 

Volajú ho kráľ soulu. Jeho hudba je 
zrkadlom ľudskosti, strhu j úca, vzrušu
júca, nástojči vá. Wilson Pickett ,ie dôs
tojný nás tupca Otisa Redinga, ktorý 
pred dvoma rokmi t r agicky zahynul vo 
veku 26 rokov. 

Wilsona Picketta objavil r . 1959 Willie 
Scorefield , spevák s kupiny The Falcons. 
Ako člen skupiny venoval Wils on Pic
kett všetku svoju lásku hudbe a začal 
sám komponovať. Ale až roku 1963 sa 
mu podar ilo preraziť medzi svetovú 
špičku Interpretov soulu. Bol to hlt If 
Néed Me. Túto pieseň zaradili do svo j
ho reper toár u Solomon Burke, skupina 
Rolling Stones, Tom Jones a in! a Wil
son Picket t so stal s lávnym. 

Wilson Pickett nemá dobrú mienku 
o .,bielom soule". Nazdáva sa, že len 
ľudia · čiernej pleti vedia spievať soul. 
Nedávno hovorU na túto tému s r e
por térom magazlnu R'n' B World. Ešte 
pred niekol'kým! rokmi neexistovala ani 
jedna biela s kupina, ktorá robila soul: 
"Nazdávam sa, že bieli nemaj ú s oul v 
sebe, necítia ho. My čierni pochádzame 
z prostredia, ktor é mi osobitný vplyv 
na vznik s oulu. V súčasnej dobe sa ši
ria tendencie, s ktorými nemôžem 
súhlasiť. Bieli sa s nažia prevziať našu 

hudbu; ale soul je náš úspech, 'e to 
naša svätá vec. Hudba, to je jediné, čo 
máme. Dúfam, že novinári čoskoro po• 
chopia, odkiaľ pramení také množstvo 
piesní. Sú to naše piesne. Poviem t o bez 
obalu : budem bojovať tak dlho, kým 
nedosiahneme, aby nás reš pektovali tak, 
ako si zaslúžime." 

Sú to ostré slová - no Wilson Pic
ket t si to môže dovoliť . Je medzinárod
ne uznávaným špičkovým interpretom 
soulu. (A okrem toho má pravdu. ) 

-nl• 

Džezový koncert 
v 

1::: 

"' s 
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v Stúdiu mladých 
ci 

"' ~ s ·a 
Zásluhou rozhlasovej r elácie Štúdio 

mladých vzniklo vel'mi zaujímavé me 
dzinárodné džezové podu jatie. V stredu 
25. I. pomocou priameho prenosu mohli 
rozhlasov! poslucháči sledovať hr u Sex
teta Ladislava Gerhar dta, ktoré vystu
povalo v Koncert nej sieni čsl. rozhlasu 
a Benkó Dixieland, ktorý účinkoval vo 
Veľkom š túd iu maďarského rozhlasu ·v 
_Budapešti~ Tento rátnec .J~ko . by bol 
predurčený na možnos ti konfrontácie 
výkonov maďarských a našich hudobní
kov. :Ziať, spomenutý moment odpadol, 
keďže zhodou okolnost i sa nepodarilo 
do programu angažovať zrovnateľné 
formácie - a to tak z hľadiska štýlo
vého zamerania, ako a j ..... a najmä -
z hl'adlska interpre tačnej úrovne. 

• Benkó Dixieland je typická ama
tér ska skupina priemer nej úrovne. Ich 
cieľom je schut i si zahrať a pobaviť 
poslucháčov. Nerobia s i ťažkú h lavu z 
ladenia a z technických problémov 
(napr . i po rytmickej stránke bol ich 
výkon labilný ) a nepripisujú tiež dôle
žitosť štýlovým hľadiskám. Ich reper 
toár je typický pre súčasné dixielando
ve skupiny: t voria ho väčšinou veľmi 
známe štandardy neworleanského a chi
cagského džezu, a le tiež dixielandové 
úpravy melódii z operiet, súčasných 
š lágrov, ľudových piesni a pod. Samo
zrejme, v Budapešti, kde t ento s pôsob 
muzlc!rovania nemá veľkú t rad!ciu, spl 
ňa Benkó Dixieland s voju ú lohu dobre: 
pri popularizovani dixielandovej hudby. 
Vďaka prenosu sme sa mohli presved
čiť, že má u obecenstva veľmi veľký 
úspech. 

• V Bratislave s a zišli viacer! z naj
lepš ieh hudobnikov, akých v súčasnosti 
československý džez má. Do Sexteta 
klaviristu Ladislava Gerhardt a prices
tovali sólisti z rôznych kútov republi
ky: z Prahy prišiel exbrat islavský t rúb
kár Laco Déczi a spolu s ním ďalší čle
novia j eho comba : t enor -s axofonist a 
Peter Král a kontrabasista Pavol Grei
foner; týchto doplnili trombonista Sve
tozAr Košvanec z ústi n. Labem a bu
benlk Laco Tropp z Košíc. I keď per
soná lie sextet a možno považovať za 
optimálne, neplati to už o konkré tnom 
výkone tejto formácie. To, že sa ne
napln!ll potenciá lne možnosti, možno 
pripisať viacerým faktorom. Jedným z 
nich je aj už spominaný nedostatok 
konkurencie. Pocit rivality by určite vy
bičoval sólistov k ešte sústredenejšej 
hre. Vážnym poškodením z celkového 
dojmu hry bola t iež zvuková stránka -
niektoré nástroje občas úplne zanikli, 
a to práve v pasážach, kde mali dôleži
tú funkciu, napr. v ar anžovaných čas
tiach nebolo počuť trombón a zväčša 
neadekvátne boli mixované bicie ná
s troje. Napriek tomu, že hudobnlci sex
teta nemali uni možnosť dostatočne dlho 
hrať s polu, ich výkon bol po t echnickej 
str ánke dosť suver énny, no pre výL·a
zovú s tránku by systematickejšia spo
lupráca určite priniesla nové kvality. 

Ak sa nepozeráme na možnosti, k to
ré v hre sexteta ešte sú, ich vystúpenie 
bolo samo o sebe zaujímavé a mohlo 
by obstáť i na medzinárodnom fóre. 

tll 

Predovšet kým zásluhou leadera - La· 
clislava Gerhardta sa podarilo nájsť 
vhodné koncepčné zameranie. Za zá· 
kladný s lohový model si vybrali hru 
hard bopových skupin z konca päťde
siatych rokov a k tomuto základu pri· 
dali už kodifikované prvky z neskor
ších vývojových fáz. Tým sa na jednej 
str ane vyhli strnu lému konzervat!vne
mu poňatiu a n~ druhej strane neza
padli do niektorých ešte nevyzretých a 
z komunikativneho· hľadiska neatraktfv
nych manier súčasného džezu. Z fon
dového aspektu najzaujímavejšou sklad
bou ich reper toá ru bola Thaťs good od 
Carmella Jonesa (lB-taktová téma v 
3/4 me tre ). Osta tné (Gillespie: Nigh t in 
Tunisiu, Jobim: Desafinado, Déczi: Vaj· 
ce) patria do kategórie štandardných 
tém, ktoré poskytujú plnú možnost 
uplatnenia sólistickým individualitám, 
Improvi začné výkony v zhode s požia· 
davkami daného s lohu boli najzávažnej · 
šou súčasťou vystúpenia. Plati to pre· 
dovšetkým o hre Laca Décziho, ktorý 
opäť preukáza l svoju improvizačnú in
venciu a celkovú hráčsku vyzrelosť; i 
tentor az potvrdil, že mnohé chvály, kto· 
ré o ňom vyslovili jeho svetoznámi 
amer icki kolegovia (Car·mell Jones. Art 
Farmer ), sú opodsta tnené. Veľmi vita· 
ným prlnosom je t iež skutočnosť, že 
vynikajúci trombonista S. Košvanec 
dostal zt•iedkavú možnosť prezentovať 
sa s primeranými partnermi (pravidel· 
ne pôsobi v ústeckom Combe, no v tej· 
to. voľakedy sľu bne,j skupine ustal tvo· 
rivý elán a kvalitat ívny ras t ). Ladislav 
Gerhardt, ktorý práve v súčasnom ob· 
dobí upozornil na seba ús pešným návra· 
tom na džezovú scénu (onedlho pride 
na trh prvá LP platňa jeho comha ). bol 
na tomto koncerte handicapovaný bo· 
lestivým zranením na t·uke; i tak však 
zahr al niekoľko zau jimavých sól. 

B?lo by veľmi žiadúce, aby Sexteto 
Ladis lava Gerhard ta vyvíjalo v tomto 
obsadení čo naj~ystematickejšiu čin· 
nost. I koncert Stúdia mladých doká· 
za!, že t oto combo môže dosiahnu! 
úroveň, l<torá pri pr imeranej prezen· 
tácli môže ďalelw prerásť českosloven.' 
ské proporcie. Od redakcie š túdia mia· 
dých by s me zasa radi uvítali podobn! 
pr íspevky k u spestreniu inak pomerne 
skromnej džezovej al<t ivity na Slrwcn· 
sk u. 

Igor Wasserberger 



Na návšteve u Evy 

Ako zvláštna symetrická krajina tiahnu 
sa obdlžnlky a štvorce domov na Ostred
koch. Stovky bytov, desiatky ulíc. J e to 
ako v malej vesmírnej galaxii, zloženej z 
množstva kozmických ulíc. Na jednom blo
ku možno čítať názov: Kozmonautická. 
A práve t u, vo vesmírnej š tvrti žije spe
váčka Eva Máziková. 

Spomínate si na svoje prvé stretnutie s hud
bou? 

- Bolo to už veľmi dávno. Od malička som 
Spievala ľudové piesne a ako 4-ročná som na 
hrala gramoplatňu s jednou ľudovou pesnič
kou. Do pop-music som vkročila pros tredníc
t vom Zlatej kamery v r. 1967. Po tej to súťaži 
ma angažova l Vlado Hronec do svojej skupiny. 
Najprv sme úči nkovali v Mladej Garde a vo 
V-klube a po moje j matu r ite sme pr ija li a n
gažmán v NSR. švajčia l·sku a švédsku. 

V ktorej z týchto krajín sa vám najviac pá
čilo a preč o·~ 

- Najlepš ie som sa cltila vo Švédsku. ktoré 
som spoznala v zime a j v lete. Obdivovala 
som prírodu a čistotu tejto krajiny. Švédi sú 
spočiatku chladní ľu di a, ale postupom času 
sa uvoľnia. Napriek tomu je veľm i ťažké dos
taf sa na návštevu do rod iny. Zau jímavos-

dou je, ŽP vo Švédsku nie sú bary. ale len 
"ltfeštauriícle. v ktorých si musi te vopred za

i.stlť. miesto 

Ktorý hudobný štýl sa vám najlepšie páči ? 

- Milujem soul, p re jeho citenie a ná boj. 
Dá sa v ňom vyjadriť nekonečný smútok i ob
rovská radosť. Hlavne preto mám rada spe 
váčku Arethu Franklin. Viem. že teraz je soul 
v móde, ale ja ho b udem s tále rada spieva ť. 
V pods tate má m rada každú hudbu (aj dy 
chovku ). ~le musí byť dobre zahratá . Vtedy 
pri ne j č lovek pocít i. že žije. 

Veríte v lásku a šťastie? 
- Áno, j edno i d ruhé si člove!< robí sám . .. 

za pomoci n iekoho dt·u hého (čo je v lastne d ô
ležité). Ten - dl'Uhý by tam mal vždy byť! 

Má hudha vplyv na váš citový ?.ivot? 
- Myslim. že ve l'mi veľký. l<eď som ne r

vózna, alebo mám s t rach - začnem spievať. 
A je mi dobre. 

Ktorú ľudskú vlastnosť s i vážite najviac 
u seba a ktorú u druhých ľudí'? 

- Možnn je dobre. že som č l ovek, ktorý 
nie je nikd y so sebou spokojný . Žijem z mi
nťity na minútu. U druhých sa mi páči bez
prostrednosť ~ nekonvenčnosť. Preto sympati
zujem s hnutím hipp ies. 

Po čom najviac túžite ? 
- Túži m po Lo m, aby všeLci chápali môj 

spev tak, ako to ja chcem . No. .. a ,ia to 
chcem veľm i dobre a pek ne. 
čo sa vám páči a čo nie ? 
- Nepllč i s a mi ľa loš. Myslím st, ze spo

ločnosť n<!smie zasahova l' do súkromia je d
notl ivca . Aspoň by nema la, ale väčšinou sa 
tomu nedó zabrániť. Má m rada úpr imných ľu
d!. 

Aj pri vši' l kom zane prázdne!tí s i iste nájde
té chvífku pre svoje zäl'uhy. Co vtedy t·obíte ? 

- Venuj~·m sa ručným prácam, chod ím do 
divadlA v č· íl am detektívky alebo hor ror . 

Kedy a kdP slP prežili najväčší hudobný 
ztižitok'! 

- Vid elt1 ~om koncer t Toma Jonesa vo 
švMsku. Zu•1 j81 ma samozrejme hlasom, ale 
aj vyspelo u pohybovou ku lt úrou. Vie robi ť 
shnw. 

A čo Tom .Jones ako muž? 
- Nie, nie je môj ty p. i keď má čierne vla 

. sy. Pripúšťam však, že niečo na ňom je. 
Myslítl' si, že viete spievať? 
- Myslim. že by som s i mala ve riť, ale 

nikdy sl nepo viem, že som najlepšia. 
Aký je váš názor na uroveň slovenskej pop

music? 
- Sme veľmi, veľmi ďaleko za svetovou 

llrovňou, ale vďaka účinkovaniu mnohých sú
borov v zahraničí, k toré sa t eraz vrátili do
mov. už prenikajú moderné vplyvy. Myslím, že 
u nás je menej nál·očné publikum ako v An
glicku, alebo NSR. 

Zhováral sa : Ľullo Zeman 

So zaslúžilou umelkyňou Gizelou Veclovou STEFAN HOZA 

... aJ o operete a muzikále 
Stáli 
na začiatku ... 

(Dokončenie 7. 3. str. ) 

Návštevníci Novej scény vás okrem 
operetných a muzikálových postáv po 
znajú i ako činohernú herečku. 

- V roku 1961 su činohra a s pevohra 
Novej scény spojili v jeden súbor. VtP.
dy som po prvýkrá t dostala veľkú či
nohernú ú lohu v hre Stratená t vár. Po 
moje,i dvadsaťročnej divadelnej praxí 
bolo sa treba začat uči ť od piky. Je 
pravdou, že po prečitani ú lohy som ju 
chcela vrátiť, ale r ežisér Haas ma pre 
hovoril, a len vďaka jemu som dostala 
chuť popasovať sa a j s t ýmto - pre 
mňa novým - divadelným žánrom. Od 
vtedy som hráva la v mnohých d ivadel 
ných h rách, z ktorých s i cením napr. 
Sobášneho pod vodnika', Majakovského 
Kúpeľ, Dona Juana od Maxa Frischa a 
pod. 

Ale predsa leu vaše najväčšie úspe
chy boli, myslím, v oblasti muzikálu. 
Zastavme sa pri tejto kapitole. 

- V sezóne 1964-65 uv iedla Nová 
scéna My Fair Lady, To bol skutočne 
prvý p re lom a úspech aj u obecenstva. 
Pre môj osobný vývoj veľa znamenala 
aj Brechtova žobrácka opera, kde v 
postave pani Peachumovej som sa 
stretla so songom. No a z tých ďalšieh 
zastavení spomeniem môj najväčš! 
úspech v muzikále He llo, Dolly!. insce
nác iu. k torá sa hráva dodnes pred vy
predaným javiskom. Pomaly už prekr o
čí 110 r epríz. Za pos tav u Dolly Levio ve j 
som dostala na celošU\tnom d ivadelnom 
festi vale v Karlových Varoch (ktorý bol 
v roku 1967 ) Cenu za naj lepší ženský 
výkon. Toto oceneniP som považovala 
súčasne - podobne ako môj t it ul Za
slúžilej umel kyne - za docenen ie is t é
ho hudobného žán ru a doterajšej práce 
súboru Novej scény. Aby ste ma s práv
ne pochopili, ide aj o pe rspei<tfvu zhod
noten ia práce mojich tera jších mladších 
ko legov a ce lého pracovného teamu No
vej scény . Dnes súbor tohto di vadla 

Slovenský lcmnorný orcheste1· zazna
menal v j anuári VJíznamný úspecll 
na M IDEM CLASSIQU E v Cannes. 
Podrobnosti a zaujíma110sti z Cannes 
prinesieme v článku Mariá1w Juríka 
v 4. čísle H udobného života. 

Autorka článku K pro hiNmalike sú
časnej vokiilnej pedago giky - Oľga Ši
movfl - nás požiadala, aby sme doda 
točne uverejn ili vety. ktoré ' tech nic
kých prfčin z jej materiál u vy pad li 
Nad väzujú na u·ia<le n iC' cto loš tátneho 
spevúcke ho poradného zboru , v k to rom 
by boli zastú pen í naši poprední vokftl ni 
pedagógovia, od bornfci a speváci. Citá t 
má zn ieť : "Pri t e j to príležitosti by som 
chcela a pelov ať na pracovníkov Minis
terstva a s pomína ných inštitúcií, ako aj 
ostatn ých kompete ntných činiteľov. aby 
medzi svoje plány zaradi li podľa mož
nos t i aj t ieto požiada vl<y a hoci z 10~ 
15-ročným oneskorením sa pokús ili nic 
ktoré z nich realizovať." 

Prosíme čitateľov. aby si materiál. 
ktorý bol uverejnený v l . čísle Hž . v 
tomt" zmysle dop ln ili. -·KONKURZ 

RiH<l ileľstvo Divad la Jonf1ša Zll bors ké
hn v Prešo ve vypisu je k on k u r z na 
tieto voľné miesta v orchestr i s pevo
hry DJZ: flau ta. hoboj, l. ho rna, čelo. 
hus le. Ponuky zašlit e na ria di teľstvo 
DJZ Prešov. Slov. republiky rád 48 . 
Uchádzač i bud ú pozvanf ku konkurzu 
písomne. cestovné sa u h radf len v pr í
pade pr ija tia. Možnosť ubytov~ nía. -·z obsahu 4. čísla 

Ako to bolo v Can nes - reportáz 
M. Juríka e Rozhovor s prof. Rober
tom Schollumom e Domov s ú ruky, na 
ktorých smieš plakať - O premiér" 
skladby J. Hatríka e Americká " back
grouncl music" 

vysoko hodnolia aj v zahraničí. Posle d
ným dóka:w m je napr. fantast ický oh las 
muzikálu Fidlikant na sLreche pr i na
šom uí jazde do Belehradu. A ked' už 
hovorime o tejto inscenácii, na ktorej 
som pracovala s mimoric1dnym nadše
ním a radosťou, spomeniem popremié
rovú ep izódku, kedy za mnou prišli re
;dscri Kádar a Klo s a pr! gratulácii 
vyslovili uznanie asi v tom zmysle, že 
zazili inscenácie Fidli kan ta v Londýne 
i na Broadway. ale tá " bratis lavská" 
patrí medzi ich najsilne,išie zážit ky . 

Vráťme sa k Hello, Dolly! Viem, že 
ohlas siovenslw:i l<ritlky nebol veľmi 
priaznivý a opravil sa až dodatočne. 

- Je to pravda, na rozdiel od nadšo
ne j odo zvy v čechách som si na Slo
vensku nevyslúžila veľa pochvalných 
slov. A pritom hodnotenie z Ka rlových 
Varov vyzdvihova lo v postave Dolly p rv
ky syntetického umenia, čiže spevný re
gister, tanečný p rejav, nový Štj1l stvár
nenia operetných postáv, konven:ačnú 

stránk u predstavenia a pod. Na jesefl 
toho is t ého roku 1967 som d ostala a j 
výročnú cenu Zväzu českos lovenských 
divade lných umelcov. 

Ako by ste po svoj ich dlhoročných 
skúsenostíach charakterizovali vlast
nos ti operetného a muzikálového ume l
ca? 

- Musí ov lád a ť p rvky syntetického 
umenia, čiže ide o sy mbiózu spevtícko
Lechnických predpoldadov, her eckej prí
pr avy, o dokonal ú reč. spôsob ľahkej 
konverzéíCie, o zmysel pre int e lige nt ný 
humor a pr ípadné vkusné extempore, 
o decentnosť vo vý raze a tanečno-po 
hybovú prípra vu. Škoda len , že na Slo 
vensku neexis tuje - či už pri Kon
zervatóriu alebo VŠMU - špeciálne od
delenie pre výchovu umelcov h udobno
zába vného divad la. !ba spevácka prí
prava, ale bo činohe rné štúdium abso
lútne nestač ia Už by sa konečne mal 
niekto postarať o to. aby sa spravi li 
kroky p ri zriadení také hoto oddelenia, 
prípadne subkatedry na vysokej ško le. 
J a s i myslim, že by sa našli nielen teo
retici, ale aj praktick! divadelníci, kto 
ri by Lu mohli odovzdaf svoje s kúse 
nost i. 

Nová scéna uvádza ročne iba jednu 
klasickú uperetu. Ale u obecenstva je 
pomerne veľký záujem aj o staršiC' die
la t ohto žánru. Tu sa s tre távajú v pro
t iklade dva názory: jednali kritikov, 
ktorí broja prot i romantickému pátosu 
s tarých operiet a večná obľuba tj,chto 
diel aj u mladšej gene rácie. 

- Nová scéna j 1~ jediným bratislav
ským di vad lom (a možno l na územi 
Slovenska ), ktoré ne má starosti s náv 
števnosťou . V radoch divákov vid íme 
ved ľa s tarše.i generácie i ce lkom mla
dých ľud í. Signalizu je to teda s t<i lu 
obľubu vkusne a decen tne režlrovaných 
k lasických o periet, ale i moderných mu
ziká lov. Možno, že dôvodom obľuby Le
hára. Straussa, Nedbala a pod. je únik 
zo všedného života. Sú to akési roz
právky p re dospelých s večne krásny
mi me lód iami. Real izátor i vša k musia 
pr istupovať - práve pre lacnosť ná
metu mnoh ých diel - k inscenáciám s 
vel'kým vkusom, s istým nadhľadom a 
bez sentimentu. Ináč z týchto oper iet 
vzniknú iba polotovary. s kôr kaziace 
ako tribiace vkus. 

Netlávno sme vás v ideli v televíznom 
programt> opere t ných melódií Bá l u gt·ó
[ a Or lovského, ktorý bol ul<ážlwu toho, 
ako vk usne a so zmyslom pt·c súčasné
ho diváka možno inscenovať operetné 
čísla . Myslíni , že mtlohých s te prekva
pili perfektným výkonom v náročnom 
ilue tf! z Ofťenbaehovcj opere ty Zásnu
by pod lampášmi. 

- Bola to po speváckej stránke ťaž
k<í úloha, pretože si vyžaduje veľkú 
techn ickú dokonalosť hlasu. Nuž, s par 
lom T<atar íny som sa por iadne natrá 
pila, ale zvíťazila moj a tvrdohlavosť a 
neústupnosť pred novými úlohami. Siah
la som po starších h lasových cvičen iach. 
lebo som sama sebe chcela dokázať, 
že tento par t zasp ievam - napr iek dl 
horočnému pôsobeniu v ú plne inom s pe 
váckom i hereckom žánri. Smíd' sa to 
oodari lo . . 

Zhovárala sa: T. Ursínyová 

(Pokračovanie z l . str. ) 

bratov čapkovcov. Hrali ju v 
Bratislave r . 1926 za d i rigovania 
O. Nedbala, k t or ý bol Folprech
t ovi až do svojej tragickej smr
li ( 24. X ll. 1930) prísllym uči
tetom a umeleckým iiéfom, ale 
aj otcovským priateľom. 

Zd. FolprecM zasiahol skla
datersky t emer do všet k ých hu
d.obných odbor ov a žánr ov n ie
len počas pôsobenia IJ SND, ale 
najmä pot om, keď r oku 1939 
odišiel zo Slovenska do Prahy 
do Nár odného d ivadla za diri
genta a 1nal viac voľného času 
venovcd .~a skladateľskej činnos 
ti. 

Za šestnásl'ročného pôsobenia 
tla Slovensku získal si zásl uhy o 
r ozvoj nielen oper ného umenia, 
ale i hudobného života. 

*** 
Josef Vincourek (nar. 23. ja-, 

nuára 1900 v Sucltdole) , študo"" 
val v Prostejove na gy mnáziu , 
fcde bol spoluži akom 'básnika 
J. Wolkra, k tor é/io viacer é bás
ae 11eskm·šte z7wdob1Jil. Odbor llé 
štúdiá získal na pražskom lcon
zervatúriu na organovom odde
lení u Jos. Kličku (1916 -19 ) a 
súčasne bol volont·érom u E'r. 
Picku v Národnom divadle. Toto 
ho asi povzbudilo, že sa učil aj 
s pieuať u Emila Bw·iana, Tcde bol 
stíčasne korepet íto1·om. Pr e kla-: 
viristicktí zručnost vybrali si ho 
potom br at ia Bur ianovci: Emil 
a K arel za sprevádza/Ja tta kon~ 
cer toch, čo bolo nesmieme vý ... 
znamnotL školou pre m ladého 
adepta oper nél10 wnenia. U Bu
l'ianoo poznal niele11 šir oký 
vpem!Í repertoár, ale naj mä .~a 
naučil pozmíoať I'OZličné operné 
slohy a ich i nterpretácitt, čo bo 
lo veľkým Tdadom pri dirigent-: 
skej činnosti L' d ioadlách, v kto• 
rých pôsobil. Ba viac, stal sa 
pohotovým interpretom ktorej
koivek oper y počas záskokov, 
akých sa v SND vyskytlo nie 
mál o počas jeho pôsobenia ak o 
opemeho d ir igent a. Po ·odchode 
ocl Bur ianov bol k r átky čas di ... 
uadelným Ti:oreped torom v ·oto .. 
mouci, dirigentom i spev(lkom u 
býv. primadony M. Zieglerovej, 
f~torá mal a vl ast na zúj azdova 
.~pevohemú spoločnost. J{eď sa 
brnenský šéf opery Fr. N eumann 
presvedčil o j eho di rigentskej 
:zručnosti, angažoval ho do Bnw, 
odkiaľ l. j anuár a 1924 na po~ 
zvanie O. Nedbala, pl'išiel do 
Bratislavy. Dá sa povedať, že bol 
pravou rukou O. Nedbala, k tor é• 
mu zo začiatku zväčša nielen na ~ 
cvičoval, ale zavše, keď O. Necl
bal musel rých lo odcestovat na 
symfonické k oncerty. aj oddiri
goval premiéry určené Nedba
lovi. S Nedbalom sa ztíčal\tnil -
r oku 1924 - na špan ielskom zá -: 
jazde s oper ou SND, kde podob 
ne pripraoil Nedbal ovi za jeho 
neprítomnosti Predamí nevestu 
i Rttsallcu so sólistami, zborom, 
or chestrom podľa v Br atíslaue 
dohol!orených intencií. 

Od roku 1938 bol J . Vincourek 
menovaný za šéfa opery SND. 
Nebola to náhoda, že p ráve je
mu zverili túto funkciu. Zo všet
kých dirigentov, ktorých malo 
SND, bol najvyspelejším nielen 
čo do dir igen tskej techniky, a.Je 
i pokia ľ išlo o poznanie širo
kého repertoáru. J eho schopnosť 
dotvá ru ť diela, javila sa v kaž
dom naš tudovaní po všetkých 
s trán kach v presnom a správ
nom slohovom i výrazovom po
dan i. Rozumel znamenite nielen 
orchestru, ale i spevákom, kto
rým podával - po Zunovi, ako 
jeden z najlepších - pomocné 
r ady. Jeho d irigentské gestá ne
boli iba odtaktovanfm, ale priam 
náznakom dynamiky , frázovania 
a td'. Nebo l nikdy tzv. dirigentom 
" pre oči d ivákov", ale s lúžil čo 
naj lepšie pred vádza nému dielu. 

(Dokončenie v bud . Čísle. ) 
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V SOVIETSKYCH 

" Dl LACH MARIAN 

JURtK 

I<onc;:om minulého roku naskytla sa mi 
priležitosť navštíviL viacero predstavenl 
oppr·ných a baletných inscenácií v dívad
l<lcJr Mo>.kvy, Leningradu a Tal li nu. /\k si 
navštcvník, . okrem zhliadnutí n ie kol' kýclr 
prc,dstuvrm i pr·cív" n<r sc(·nach v spomhra
ných mestách. prť'studujr aj celkovO 
d ramaturgick(r orientáciu napr. za nie
kol'ko posledných rokov, dostane ve ľmi 
zaujímavý obraz. l<lorý kore.~ponduje ako 
so statu~ quo na j ednotlivých sc€mach. 
t.Hk aj s interpretačnou praxou. Ak všet 
ky spomínané mest~ nurjú spoloč:ného me
novatel'a v tom. že nepoznajú problém 
návštevnost i, d i ferť'ncujú sa v dramatur
gickej or ientácii a v spôsobe in terpre
t ácie. 

A Veľké divadlo v Moskve je známe 
sice svojou konzervatívnou dramaturgiou. 
ale predso je to prvé divadlo v Soviet
skom zväze, kt or(> je ukážkou vyspelej 
interpretačnej úrovne. Na posledy som tu 
videl Verdiho Travia tu, ktorá bola 1346. 
predstavením odo d iía prvého predstave 
nia vo Ve ľkom divad le v roku 1858 a 
438. prcdst;1vením od poslednej inscená 
c ie v 1953. roku ! V približne ta
kýchto číslach sa pohyliuje aj naprik lad 
Boroclínov Knieža Igor i ďalš ie klasické 
čísla sve tového operného repe rtoáru. Re 
pertoár Veľkého divadla je t ella posta·
vený na osvedčených pilieroch ope1.·ne j 
histórie a ž ivotnosť ;jednej inscenác ie sa 
meria desiatkami rokov, pričom ani jed
na z týchto inscenácii tu nepozná náv
š levnlcky problém. Hla vnú príčinu, kto
rá ~:~možňuje udržať túto prax, treba vi
dieť v obrovskom príleve nových mien 
do všetkých sovietskych operných diva
diel. Boľšoj teutr je najvyšším cieľom 
a najtajnejšou t úžbou každého sovietske
bo operného speváka, je to najvyššia. ale 
aj na j tvrdšia - previerka umeleckých 
intcrprc lačných schopnos t!. A práve na 
Traviat~! som mal možnosť presvedčiť sa, 
ako obecenstvo dokonale pozná die lo. 
Okolo s ediaci Moskovčan ia v prestávkach 
živo debatova li o jednotlivých áriách, po
rovnávali ich interpretáciu s inými spe
vákmi a pod. Inscenačne bola Traviata 
uvede ná na úrovni realistickej inscenač
nej praxe päťdesiatych rokov. V jasných 
ľúbivých svetlách, na veľkej ploche, s 
bohatými kostýmami. Predstaviteľka Vio
le tty V. M. Firsova nezod povedala, sú
diac podľa ohlasu v publiku, ani domá
cim predstavám, resp. možnostiam pre 
túto úlohu. Mladučký D. A. Korolev má 
všetky predpoklady vypracovať sa medzi 
popredné hviezdy operného neba. Veľmi 
sympaticky sa po prvý raz v Boľšom 
predstavil zaslúžilý ume lec ASSH V. B. 
Kubanov ako Barón. Skvele hrajúci (naj
mä v neuveriteľných pianissimách) or
c hester obd ivuhodne c itlivo a suverénne 
sprevádzol O. A. Dimit riadi. 

nymi - výr"lzovými sc hopnosťami. l< naj 
s ilnejším ziižilkom z n~vštevy len inwad
sk,ých divéldiel všál< radim pre miéru scí'
nick<lho predvedenia Prokofjevovej kan
táty Alexanrler Nevsldj Vt>ľkol f·pé• t.bory 
jemné a kultivované qjtuačnP ara rľi.rnii n 
vý tv11rne pôsobivo štylizov1.1mí pohyhovií 
zložka, účinná symbol ika, v nepos leri nom 
rade vynikajú ce> hudo bné naštudovoni(• 
dirigentom K A. Simeonovom a krásne• 
altové sólo t.. P. Filatovove~ su sp;í jali v 
jednotný účinný dramatický cPio l<. Bola 
to ukážka, ako možno účinne Insceno
vať oratórne dielo, ako možno umocnil' 
hudobnú výrazovú zlozku scénický mi 
prostriedkami a daf die lu vyhranenú 
adresnosť a jasný výrazový i obsahový 
zmysel. Škoda, že v pos lednej chvil i môj
ho leningradského pobytu doš lo k odvola
niu prcldslavconia Slonimského Vircnt!je v 
Malom divad le. ktorú mnohí sovietski kri
tici radia k najväčším tvorivým líspe> 
chom po šostakovičovej Kataríne lzmaj
Iovej . 

,Á. Zauj!mavé poznatky z operne j pra
xe poskytu,ie štátne a l<ademické divad lo 
opery a baletu Estónia v Talline. Je to 
divadlo. ktoré v živote estónskej hu
dobnej kultúry zohráva podobnú úlohu 
ako naše SND. Hepertoár zaberá značnt> 
široký štýlový i s lohový diapazón. 1-J r{r 
sa tu, prirodzene, svetová klasika, ale aj 
diela málo hrané (La Gíoconda), veľké 
miesto v repertoári má sovietska súčasná 
tvorba (boli t u hrané takmer všetky vý
znamné sovietske opery) , hrá sa tu tvor-

Slovo má René Tuček 

René Tuček ako Don Giovanni v rov.
nomennej Mozartovej opere, 

V. S Mudtarwvá a/co sólistka Koncer t r1 
v b1.1:~/om, ktor ý uvádza Malé di t~adlo ope 
ry u baletu 

ba súčasných škand inávskych autorov, ale 
a j Medea amerického S . .Be rllera. Reper
toár teda progresívny . a v mnohom aj 
poučný . Pra vda, za niekoľko dní n ie je 
možné zhlia dnuť všetky významné insce
nácie, ale konštelácia r epertoáru v čase 
môjho tallinského pobytu bola aspoň pre 
mňo veľmi zau jímavá. 

Ponchielliho dnes už má lo hraná La 
Gioconda je v Talline uvádzaná v origi
nálnej ver1ii - bez škrtov. Takmer 
štvorhodinové predstavenie by asi ne bo
lo možné absolvovať, ak by sa ho ne
bol ujal tak talentovaný dirigent, ako je 
Neeme J ärvi. Práve jeho zásluhou ožilo 
toto už značne invenčne vyprchané dielo 
v nových farbách a polohách. Jä ťvi totiž 
vycftil v Ponchiellim anticipáciu ve rizmu 
a vypracoval jednot livé party s ohrom
nou muz ikálnosťou a s bohatou výrazovou 
a dyna mickou pa let ou príznačnou pre 

hlasovým fondom, s vybrúsenou spevác
kou technikou i výraznou hereckou cha
rakteristikou. Jeho zjav mu dovolí vy-
tvárať pôsobivé postavy hrdinské i dro
matickó (Valen tín vo Faustovi a Ma r
gar éte, Jeleckij v Pikovej dáme, g róf 
Luna v Trubadúrovi, Jago v Otte lovi , 
Silvie v Komediantoch, Porgy v Porgy 
a Bess a iné ). Vytvára tiež úspešné 
postavy v inscenáciách moderných opier 
českých i svetových: Nechljudova v 
Cikkerovom Vzkr iesení, Dantona v Dan
tonovej smrti Gottťrieda von Eľn'ema .. . 
René Tučka sme požiadali o nasledu
júci rozhovor: 

Aké boli vaše umelecké začiatky? 

- Ochotnícky som účinkova l v naj 
rôzne jších d ivadelných hrách, v k torých 
sa často spievalo. Ako šesfnásťročný -
po účasti v n i ekoľkých sú ťažiach ĽUT 
som zvíťazil v kategórii spevu v kraj 
skom i celoštátnom kole. Základy hu 
dobného vzdelania mi tla! prof. Polman. 
Ako osemnásťročný som sa zúčaslni l 
konkurzu na miesto zborových s pevá 
kov v operete p lzens kého divad la. Po 
prijati som zača l študovať spev u bý
valej slávnej operne j speváčky Marie 
Gärtnerovej. Počas pôsobenia v Plzni 
som dochádzal do Prahy, kde som zís-

A Štátne akademické divadlo opery a 
baletu S . . M. Kirova v Leningrade .ie tiež 
d ivadlo s ve ľkou tradlciou a v dnešnom 
sovietskom divadelnom živote je pendan 
t om oproti Boľšomu vysokou úrovňou v 
balete . Udržova nie slávnych tradícií rus
kého baletu dnešným len ingradským ba
lelom má svoju živnú pôdu nielen v ba 
letnej škole, ale aj v d iváckom zázeml. 
Lening radské publikum miluje a dôvern~ 
pozná baletné umenie, najlepší tanečníci 
sú lu väčšími hviezdami ako u nás fut
ba listi. Ak chce niek to vidieť ukážku su
verénneho tanečného majs trovstva, podľa 
môjho vkusu až príliš nej (azda aj ne
uveritel'nej) dokonalosti, odporúčam mu 
pozrieť si Minkusovho Dona ? uijota. Je 
však prekvapujúce, ako mozno z tak 
plytkej hudby urobiť obr ovské divácke 
predstavenie.· Výkon V. M. Ponomarjeva 
v úlohe Don Quijota zost áva n ezabudnu
teľným zážitkom pantomimického umenia 
a V . . M. Panova ukážkou tanečného maj
strovstva par excellance. Z operných in
scenácií tohto divadla som videl iba Gou
nodovho Fausta, inscenáciu zaťaženú s ta
rými · opern~mi maniérami, statičnosťou a 
obsadenú nie práve najlepšími s pevácky
mi výkonmi. Na ·d ruhej strane Pucciniho 
Tura~dot v· Malom akallemickom divad le 
opery a baletu ma zaujala nekonvenčným 
režijným prístupom, modemou scénou a 
výborným hudobným našludovaním G. L. 
Eržemského. V sólislíckých partoch do
minovali · d"'aja protagonist i: výborná 
sopr anistka P. I. f<uznecova (Turando.t)' 
a lyricko-hrdinný tenor G. V. Denilova 
(Kalaf ). I napriek ich suverénnym výko 
nom v náročných partoch najväčšou in
terpretačnou kreáciou však bola Liu mla
dučkej V. A. Regotun. Dis ponuje n ielen 
prekr ásnym hlasom a dokm1alou tech - · 
nUS.PIJ, il)e ~j - u ?P,erné..ho spevál<a v~ác-

Rigoletto z Brna 
1'\ené Tuček je popredným baryto nis

tom br nenskej opery. · Pôsobí tu od ro
ku 1960 a vytvoril celý rad postáv 
českého i svetového operného reper
toá ru. Začal Manuelom vo Fibichovej 
Messinskej neveste a potom pribúdala 
úloha za úlohou - jedna záva~nejšia 
od druhej: ing. Prokop v Berkovcovom 
Krakatite, Andrej Bolkonsk ij v Proko
fjevovej Vojne a mier i, Escamillo v Bi
zetovej Carmen a iné. Kritika si cení 
zvlášť jeho Mozartovské postavy : G~g 
lielma v Cosi fa n tutte, Papagena v Ca
rovne j f laute, Almavivu vo Figar ovej 
svadbe: "Almaviva má noošalantnosť a 
pohybovú gracióznosť španielskeho 
granda, ktorý zastiera rokokovou zdvo
rilosťou svoju neobmedzenú vôľu; hla
sovo sa verne priblížil mozartovske:i in
terpre tácii." (R. Pečman: Almaviv8 
stredom pozornosti. Hudební rozhledy 
1967, č. 6 ). K významným ume leckým 
postavúm pat rí t iel don Giovanni, kto
rého obťúný part dop lnil spevnosťou . 
t emperamentom i vý razným hereckým 
s tv(rrne_ním. 

flené Tuček je spevákom s vel'kým 

kal spevácke skúse nosti u Zdeňka Ota 
vu, Ja na Berlíka a Pi'emysla Kočího. 
Po trojročnom angažmán v Plzni som 
odišiel do zboru juhočeského divadla v 
českých Budejoviciach a skoro po svo
jom príchode ma postavili pred úlohu 
- zachrániť predstavenie Smetanovho 
Ta jomstva : ú lohu Kalinu som naštudo
val za 10 dní. Po premiér e ma pri jali 
oko sólistu. Na českobudejovickej scéne 
som spieval úlohy najrôzne jších typov 
- od Figara v Barbierovi zo Sevilly 
až po Mefista v Go unodovom Faustovi 
a Margaréte. 

Kedy začala vaša spoluprácu s Brati
slavou ? 

- Asi pred tromi rokmi som prevzal 
pa r t v Brit tnovom Vojnovom requie m za 
ehorôho pra žského umelca na koncerte 
Slovenske j Cilharmónie . Koncer t mal 
vtedy mimoriad ny úspech. Potom som 
bol pozvaný do brati s lavského rozhlasu 
k s tvár ne niu hlavnej úlohy v opere Pe 
ter a Luci a od Mi ro;,Java Bázlika. One
dlho som hosťova l v Slovenskom nä-

zrelého Verdiho u Pucciniho. V preclsta~ 
venl na j viac dominova li domáci protago
nisti Tllna Jaaksoo (Gioconda ), Urve 
Tauts (Laura Adorno ) , Henclrik Kru !rim 
(Enzo Grimaldo) H Georg O t s ( B<rrnaha l· 

Za akýsi objav pova~ujern í n sct~llárlu 
novinky, opery Bar bara von Tisenhust> n 
od estónskeho skladateľa Eduarda ľuhi · 
na, žijúceho už d lhši čas vo Švédsku. 
Tallinské divad lo s týmto a u torom udr
žuje už d lhšie h lbšiu spoluprácu a pred 
niekoľkými rokmi u vied li t u tak ti ež Pl'e 
miérovo jeho bale t I<ratt. Priklad ný vzťah 
k rodákovi vidieť aj v tom. že Tubinova 
5. symfónia je nä sovietskych konzerva 
tóriách povinnou učebnou 113tkou pr€' in
štrumentáciu. Vzh ľadom nu záva~nn~ť 
tohto diela považujem za správne . ak rnn 
budem v niektorom cľalšorn čísle HZ vc
novat: samosta tný č l ánok. 

Ako ukážku tall inského ba letu · videl 
som t r i jednodejstvové balety : Pach ita 
s hudbou ofľenbachovsko-straussovskt'>ho 
razenia od Minkusa, Stravinsl,ého Orfea, 
ktorého veľmi zaujímavú choreogra ľiu 
pripravila Einua Suve, a však na parti túru 
nestačil orchester él do t reticP to bola 
Ščedrinova ba letná parafráza Carmen Pri 
prvých taktoch "novej Carmen" bol som 
trošku bezradný, avšak ďalší vývoj. stav
ba, skoncentrovaný dej i somotná ščP.d
r inova partitúra ma nukon iec veľmi za 
ujali. Predovšetkým treba oceniť ten ťakt, 
že Ščedrínovi sa podarilo odpútať od vži
tých konvencií pri prepisovaní voká lnych 
partif. Zvolil si iba sláčikový orchester 
a bicie nástroje. Skladba má pevnú for
mu: prológ a epilóg symbolizujú .Josého 
pocit viny, stredná časť je dramatická 
tanečná fan tázia Carmen, vyjadru júca ,jej 
citový vzťah k trom mužom. Ščedrin ne
prikladá jednotli vým melód iám ten vý
znam, ako ich majú v opere, tema t icky 
pracuje voľne s bohatou inštrumentačnou 
a rytmickou variabilitou. Je to d ielo, kto 
ré by si zaslúžilo pozornosť aj našich 
baletných scén. 

v tomto letmom pohľade chcel som 
aspoň informatívne poukázať na rôznu 
difer·encovanú orientáciu sovietskych 
operných divadiel. Každé z divadiel má 
svoj vlastný profil , vlastnú tt·adíciu, ale 
aj vlastnú prítomnosť. V takejto š iršej 
konfrontácii vidno, že ·sa t u odohráva 
veľmi zaujímavý a podnetný proces ·in
terpretačnej i drama turgickej diferenciá
cie, kt orý by v mnohom mohol byť pod
netný aj pre našu opernú prax. 

rodnom divad le ako gróf Luna vo Ver
diho Tru badúrov i. Medzitým m i zverili 
hlavnú úlohu najskôr v rozhlase, po
tom v te levíznom filme Nevšedná hu
moreska od Otu Ferenczyho. Di r igov?l 
Otakar Trhlfk, vteda jší šéf Symfonick~.~ 
ho orchestra čsL rozhlasu v Bratislavé. 
Práca bola veľmi zaujímavá a náročná. 
Neskôr vyhodnoti li tú to operu ako jed
nu z naj lepších stereofonných nahrávok 
súčasnej hudby. Potom som nahral v 
rozhlase cyklus moderných piesr;~! v.sta
roangličtine - Ferenczyho Shakespea
rovské sonety. V súčasnej dobe spolu
pracujem s bratislavským SND na in• 
scenácii Verd iho Rigoletta . 

Okrem Bratislavy a iných českoslo
venských divadiel hosťujete tiež v za
hraničí. Ktoré krajiny ste doposiaľ nav
štívili? 

- Zúčastnil som sa mnohých zájaz
dov s operným súborom Štátneho di 
vad la v Brne. Navštívili sme Pet·uggiu 
s Janáčkovou operou Z mŕtveho domu, 
Florenciu s Vecou Makropulos , Viedeň 
s tou istou operou - a navyše s Dali
borom, zá padné Nemecko, Francúzsko 
a Luxe mbursko so Sme tanovou Preda
nou nevestou, Da liborom u Dvorákovým 
Jakobínom. 

čo si mys líte o sucas nom stave náš
ho operného umenia, aké sú jeho pred
nosti a nedostatky? 

- Otázka je vel'mi široká, preto sa 
dot knem iba niek torých problémov. Za 
veľmi dôležité poy~~~,i~J11 .,prinútenie" 
mladého diváka k návsteve opemého di
vad la. Pr ispelo by k tomu moderné 
herectvo a samozrejme - dobrý spev. 
Aj keď je operná forma náročná, treha 
hľadať nové cesty. Myslím si, že i kla
s ická opera sa má v tomto zmys le po· 
nímať celkom po novom. Mladému č lo
veku sú veľkooperné maniére celkom 
proti srst i. 

čo preto robíte vy sám? 

- Snažil som sa o takéto nové po
ňatie klasicke j opery v niekoľkých úlo
hách. Napríklad v Jagovi vo Verdiho 
Ottelovi. Nehral som Jagu ako zlého a 
démonického človeka, a le svojím s pô
sobom Inteligentného, p repukajúceho Iba 
v n iektorých chvíľach v nenávisť. Toto 
poňati e vyvolalo veľkú diskusiu u obe· 
ce ns tva i kritiky. Osobne - považujem 
zmienený r ozpor v Jagovej osobnosti za 
niečo nové, nekonvenčné. Pokiaľ ide o 
modernú operu, tá sa ani nedá i náč 
lu-ať, iba s pojenrm prirodzeného spe
váckeho i hereckého výkonu. 

Zhová rala sa: Petra Heerenová 


